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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente Plano de Governo apresenta as Principais Propostas dos 

candidatos Paulo Cezar da Silva Moura e Reinaldo Vieira, do Partido 

Trabalhista Cristão (PTC 36) para a administração Municipal de Bertioga no 

período de 2021-2024. 

 

O Plano aqui apresentado, traduz o anseio da população bertioguense por 

uma gestão realmente comprometida com a verdade, no atendimento de suas 

necessidades com responsabilidade e competência. 

 

Vivemos atualmente, momentos de extremas preocupações, diante da 

grande fragilidade e dúvidas decorrentes da perigosíssima pandemia do 

COVID-19 que assolou todo o mundo, atingindo grande parte da população nos 

últimos tempos. Dessa forma, pretende-se ampliar e aparelhar os serviços já 

existentes no município, bem como, implantar outros que garantam à toda 

comunidade uma assistência DIGNA e CONTÍNUA, adotando ESTRATÉGIAS 

constantes neste plano. 

 

Nesse ambiente desfavorável que hoje assistimos, temos entre outras 

preocupações, principalmente garantir além da saúde; a formação educacional 

objetivando a geração de emprego ao jovem com empreendimentos e 

parcerias, garantindo acesso aos pontos de trabalho e implementação de 

programas de capacitação e formação empreendedora, criando assim, um 

ambiente de oportunidades e desenvolvimento econômico e social. 

 

Sendo a vocação do Município de Bertioga predominantemente turística, 

pretendemos também, fortalecer a relação com as instituições como SENAI, 

SESI ,SEBRAE e outras.  

 



 
Outra ação de impacto de nossa futura administração na forma de parceira 

é a busca da construção de moradias populares, viabilizando a aquisição da 

casa própria por pessoas de baixa renda, através de MUTIRÃO.  A 

administração municipal participa com o levantamento, seleção e reserva, 

cedendo os terrenos e gerenciando as agências financiadoras para facilitar a 

aquisição de materiais, onde a COMUNIDADE, através de sua força de 

trabalho, monitorada por profissionais do ramo, atuará em seu próprio 

benefício. 

 

Nesse foco de parcerias, pretende-se estimular empresas locais para 

assumirem posturas proativas para conservação de equipamentos e próprios 

municipais, como quadras de esportes, áreas de lazer e outra, com ações de 

cunho cultural, desportivo e turístico beneficiando todos os setores. 

 

Nossa gestão, além das parcerias, estará buscando incansavelmente 

APOIO nas esferas ESTADUAL E FEDERAL como por exemplo, o programa 

Casa Verde e Amarela, para o desenvolvimento local em ÁREAS 

PRIORITÁRIAS (infraestrutura, saúde, habitação, educação, segurança, lazer, 

emprego e renda) elencadas neste documento. 

 

Estaremos exercendo o mandato, atrelados aos VALORES como Verdade, 

Transparência, Responsabilidade, Exequilbilidade, Criatividade e acima de 

tudo, PLANEJAMENTO. 

 

Devemos destacar que nossas ações estarão em consonância com as 

legislações vigentes, obedecendo os princípios da Sustentabilidade Social, 

Econômica e principalmente, Ambiental. 

 

Ressaltamos que nosso Plano de Governo não se configura como 

imposição ou produto acabado, mas norteia as principais ações na busca do 

desenvolvimento e melhor qualidade de vida da população local e flutuante, 



 
estando aberto às contribuições e sugestões que possam surgir no decorrer da 

campanha eleitoral ou durante a gestão do mandato. 

 

Nosso modelo de gestão será estabelecido com o CUMPRIMENTO DE 

METAS e o aprimoramento profissional dos colaboradores em todos os 

setores, através da Meritocracia, também possibilitando a coleta de 

experiências e informações preciosas para a seleção e obtenção de novas 

soluções para a cidade no médio e longo prazo, alinhadas ao nosso PLANO 

DIRETOR, levando nossa querida Bertioga a ocupar o lugar merecido com a 

importância da região. 

 

O Plano de Governo aqui apresentado busca um modelo de gestão de Alto 

Desempenho, com a participação dos cidadãos e de toda a população, 

refletindo a nossa dedicação, determinação e idealismo. 

 

 

RENOVA BERTIOGA!!! 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 
2. EDUCAÇÃO  

- Construir e readequar as escolas e creches municipais, promovendo melhoria 

na estrutura física e nos equipamentos, implementando mobiliários adequados 

com o objetivo de aumentar o número de vagas e melhorar a qualidade do 

ensino, dando condições, no caso da educação infantil, das mães ingressarem 

no mercado de trabalho. 

 

- Implementar cursos técnicos e profissionalizantes, dando condições e 

oportunidades aos jovens, a partir de 14 anos de idade, bem como adotar 

providências para alunos com deficiência, para que também tenham 

oportunidade de inclusão. 

 

- Implementação de atividades suplementares e reforço educacional nos casos 

de necessidade. Dentre as atividades acima citadas, destacamos: 

• Esporte 

• Música 

• Dança 

• Teatro 

• Interação social 

 

- Implementar um centro de pesquisa digital (biblioteca digital municipal) 

 

-Promover cursos contínuos, atualização e formação para os professores, 

dando-lhes a oportunidade de melhorias salariais. 

 

- Implementar Cursos Preparatório para o ENEM. 

 

- Introduzir um Plano Piloto de Escola em Tempo Integral, em unidades 

adequadas para as atividades do conteúdo curricular básico e outras atividades 

suplementares com o reforço educacional, ensino profissionalizante, esporte, 

música, dança e cultura. 



 
- Implementação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados, 

como carga horária de estudo, em parceria com empresas como SEBRAE, 

SESC e SENAI. 

 

- Projeto “Escola Solidária” nas unidades dotadas de quadras esportivas, 

ginásio de esportes e demais instalações, abrindo para a comunidade 

especialmente aos fins de semana. Tornar o ambiente escolar tranquilo, 

saudável e atrativo com a participação dos pais, vizinhos, alunos, professores e 

principalmente, com os órgãos públicos como a GCM e PM, objetivando a 

criação de uma “Cultura de Paz” nas escolas municipais. Sendo assim, a idéia 

fundamental é fixar a GCM em cada unidade escolar, a qual passará a ser o 

“Guardião da Escola”. 

 

- Escola Cívico-Militar – construção com o apoio do Governo Federal 

 

- Programa Multidisciplinar Preparatório para o mercado de trabalho voltado 

principalmente aos jovens concluintes do ensino médio, premiando os alunos 

que mais se destacarem com bolsas de estudo em parceria com instituições 

universitárias da rede privada. 

 

- Garantir um transporte digno e eficiente ao estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. SAÚDE 

 

- Adotar medidas imediatas investindo recursos para contratação de 

Profissionais Especializados, médicos, materiais e equipamentos necessários 

para implantar na UBS (Unidade Básica de Saúde) de Boracéia também o 

Pronto Socorro 24h (UPA – Unidade de Pronto Atendimento), levando um 

atendimento digno à população local e adjacente. 

 

- Nas UPA´s, implantar também a farmácia 24h para atendimentos 

emergenciais. 

 

- Nas demais UBS´s, ampliar o horário de atendimento das 07:00 às 19:00h, de 

segunda à sexta-feira, nos dias úteis. 

 

- Construir mais uma (01) UBS no bairro de São Lourenço atendendo também 

Guaratuba e distribuindo melhor o atendimento da UBS de Boracéia. 

 

- Implantar leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no hospital, 

capacitando-o ao pleno atendimento dos pacientes com maior gravidade. 

 

- Adquirir e implantar a “BASE MÓVEL DE SAÚDE”, sobre rodas,  criando o 

atendimento descentralizado nos bairros periféricos com maior dificuldade de 

acesso e escolas, recriando o programa “SAÚDE NAS ESCOLAS”. O 

atendimento dessas unidades terá como prioridade Ações Odontológicas e 

Médicas, preventivas e emergenciais, laboratoriais, tais como testes de 

glicemia, medição de pressão arterial e avaliações com finalidade de 

encaminhar o munícipe ao atendimento médico especializado, quando 

necessário. 

 

 Deverá, também, ser utilizado na promoção de Campanhas de Saúde 

Itinerantes, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e 

urológicos. 



 
- Implantar programas de capacitação contínua através de estágios e cursos 

intensivos para profissionais e agentes de saúde, objetivando um melhor 

atendimento, bem como a conquista de melhores níveis salariais. 

 

- Criar o Centro de Atendimento Integrado para Mulher, Idosos e pessoas com 

deficiência com reabilitação, atendimento reumatológico e psicológico com foco 

na reinclusão e inclusão social. 

 

 

 

“SAÚDE ANIMAL” 

 

- Implantar um posto de atendimento veterinário (Unidade Veterinária para 

Atendimento Gratuito), para animais de estimação de pequeno e médio porte, 

como cães e gatos para atendimento de castração, cirurgias de emergências, 

além de atendimento clínico. O funcionamento será em dias úteis das 08:00 às 

17:00h para pessoas com poucos recursos. 

 

- Intensificar Campanhas de Vacinação, Castração e Adoção de Pets, bem 

como palestras de esclarecimentos e conscientização da população para 

proteção animal e todas essas medidas estarão integradas à Zoonose. 

  



 
4. TURISMO, CULTURA, LAZER E ESPORTE 

 

 

Tendo em vista que Bertioga é um município com vocação turística, serão 

adotadas ações principalmente para geração de empregos, renda e lazer para 

a municipalidade, implementando: 

 

- Programas de incentivo a prática de atividades esportivas individuais e 

coletivas; 

 

- Buscar Parceria Público-Privada (PPP), objetivando o incentivo ao Turismo e 

demais atividades ligadas à cultura e lazer nas temporadas e, principalmente, 

fora desse período, ligadas à pesca, náutica, turismo ecológico, etc. 

 

- Construção de um Centro Turístico e de Convivência, estimulando o 

comércio, o artesanato e a gastronomia, além de eventos específicos ligados à 

tradição do município. 

 

- Desenvolver o Mapa Turístico, destacando todos os pontos atrativos que o 

município oferece, além das praias e incentivando a criação de guias oficiais 

dos roteiros turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE 

 

 

Dentro do município, temos nossa vida afetada diretamente pela mobilidade 

urbana. Nossos destinos são atingidos das mais diversas formas e nele nos 

relacionamos com as pessoas e os ambientes. Levamos bens e serviços a 

outras pessoas. A circulação de pessoas depende diretamente da 

INFRAESTRUTURA que a cidade oferece. Equipamentos, como calçadas, 

vias, pontos de ônibus, etc, que são direitos de todos, devem ser de qualidade, 

garantindo o acesso a outros Direitos Fundamentais, como: Educação, 

Trabalho, Saúde e Lazer. Estaremos adotando todos os esforços para que a 

cidade atenda, principalmente as NECESSIDADES E EXPECTATIVAS das 

pessoas. 

 

O sistema de transporte, infraestrutura, planejamento e normas para o bom 

uso e ocupação do solo, oferece equilíbrio e qualidade de vida a todos, 

qualquer que seja seu poder aquisitivo ou classe social. Para isso, 

desenvolveremos ações, efetuando a manutenção constante dos bairros. 

 

- Nivelamento e apiloamento das ruas nos pontos necessários, com trator e 

colocação bica corrida onde for necessário 

 

- instalação e redimensionamento da iluminação pública priorizando as vias 

principais conjuntamente com as secundárias de acesso à rodovia Rio-Santos. 

 

- Implantação um plano de gestão eficaz dos resíduos sólidos com o correto 

direcionamento do lixo, construindo Ecopontos, com centros de reciclagem, 

incrementando o reuso de materiais inorgânicos (descartáveis e recicláveis). 

 

-Adotaremos providências urgentes para aumentar o número de carros do 

transporte coletivo, visando o menor tempo possível de espera e o melhor 



 
atendimento do munícipe, através de Processo Licitatório onde participem 

várias empresas do ramo. 

 

- Implantar o sistema de ônibus fixos como circular nos bairros de Boracéia, 

Chácaras e Guaratuba, integrando-o à linha principal. 

  



 
6. SEGURANÇA 

 

Nosso município possui um elevado índice de criminalidade por ser uma 

das Estâncias Balneárias mais atrativas do Litoral Paulista. A população 

flutuante é frequente e extremamente diversificada em todas as épocas do ano, 

em especial, nas temporadas, finais de semana e feriados. Essas variações 

atraem a prática de delitos e crimes de todas as naturezas. Estamos diante de 

um grande desafio, ou seja, vamos garantir a diminuição dos Índices de 

Criminalidade. Para tanto, estamos desenvolvendo as seguintes ações: 

 

- Ampliar o efetivo da Guarda Municipal e contratar um maior número de 

Guarda-vidas;  

 

- Intensificar a Ronda Escolar, criando a Inspetoria Escolar, que passará a 

cuidar especialmente dos GCM escalados com escalas fixas em cada Unidade 

Escolar Municipal, passando a ser um “Guardião da Escola”, através de lei 

municipal; 

 

- Apoiar e reforçar a atuação dos órgãos de Apoio Ambiental como o DOA 

(Departamento de Operações Ambientais) e Guarda Ambiental, visando 

principalmente a preservação, como também, incentivar a atuação do 

CONSEG (Conselho de Segurança) junto à comunidade na busca da melhoria 

da qualidade de vida no quesito segurança; 

 

- Intensificar a participação da população fixa na “Vigilância Solidária”, com 

a participação conjunta da GCM, PM unindo moradores e demais órgãos 

municipais na consciência da solidariedade para o quesito segurança, tornando 

mais uma ferramenta de Policiamento Preventivo, tirando o cidadão da posição 

passiva para a posição de Agente Participativo; 

 



 
- Adotar providências para desenvolver o Suporte de Retaguarda para toda 

a população, criando o COI (Centro de Operações Integradas), onde num 

mesmo local, teremos o Monitoramento de câmeras, Fiscalização, 

Gerenciamento de Trânsito e Transporte Público, Assistência Social, 

Bombeiros, SAMU, Conselho Tutelar entre outros; 

 

- Providenciar e intensificar os convênios e parcerias, especialmente para a 

Operação Delegada, onde o Policial Militar atua nos dias de folga em 

atividades de competência do município, como fiscalização de ônibus e micro-

ônibus, imóveis, patrimônios municipais, escolas e etc; 

 

- Comprar e implantar a Base Comunitária Móvel para equipar a Guarda 

Civil Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. HABITAÇÃO E OBRA 

 

- Buscar incentivos e parcerias público-privadas (PPP) dando condições para a 

população com menor poder aquisitivo de construir sua Moradia Popular, 

através de Mutirão. A Prefeitura disponibilizará as áreas de loteamento com 

toda a infraestrutura necessária para a ocupação e uso. 

 

- Adotar providências para a urbanização e reurbanização dos núcleos 

habitacionais irregulares, promovendo a regularização fundiária. 

 

- Promover a descentralização dos serviços públicos implantando nas regiões 

administrativas Sul, Centro, Média e Norte as Regionais de Atendimento ao 

Contribuinte, objetivando o melhor e mais rápido atendimento à população e 

desafogando a Prefeitura 

 

- Implantar através da Parceria Privada uma fábrica de bloquetes, Guias e 

Sarjetas, gerando emprego, renda e benefícios a toda população. 

 

- Envidar esforços para a implantação e ampliação da rede coletora de 

esgotos, bem como os sistemas de micro e macro drenagem da água pluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. GESTÃO, GOVERNO, TRABALHO E RENDA 

 

Para o período do mandato, nosso governo irá controlar efetivamente os 

gastos públicos, gerenciando os processos e procedimentos administrativos, 

objetivando a modernização da nova gestão, através da desburocratização, 

promovendo assim, a eficiência dos serviços públicos. 

 

Todas as ações da nossa gestão serão precedidas de criterioso e efetivo 

processo de planejamento constando todas as etapas para o sucesso das 

operações. 

 

Nossos principais objetivos são: 

 

- Excelência na qualidade da prestação de serviços públicos municipais. 

 

- Buscar transformação da cidade através da implantação de equipamentos 

urbanos, dando condições ao atendimento das demandas e do crescimento da 

população. 

 

- Garantir o futuro para os jovens e crianças bertioguenses. 

 

- Tornar Bertioga uma das cidades mais atrativas do litoral tanto do ponto 

de vista urbanístico, cultural quanto das atividades de lazer com qualidade de 

vida e segurança. 

 

- Governar tendo como prioridade as pessoas, buscando parcerias de 

emprego e renda a todos. 

 

- Buscar a integração, parceria e apoio das esferas Estadual e Federal. 

 



 
- Estabelecer o atendimento ao Plano de Carreira dos Servidores Públicos, 

criando programas de qualificação e valorização do profissional, dando-lhe 

oportunidade de crescimento dentro da instituição, proporcionando melhores 

cargos e remunerações salariais. 


