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O Projeto Municipal de Desenvolvimento e a AGENDA 2030 
 

O presente Projeto Municipal de Desenvolvimento tem como objetivo geral 

caminhar na direção do alcance das metas de desenvolvimento sustentável da 

Organização das Nações Unidas-ONU. 

Queremos que nossa cidade de Atibaia não esteja fora desse pensamento, e muito 

menos, que estejamos apartados de práticas da Gestão Pública Municipal que nos 

aproximem desses objetivos ideais. 

Tomamos por referência maior no presente documento a Agenda 2030, elaborada 

pela Organização das Nações Unidas-ONU, dentro do âmbito do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Nossa visão integrativa e nossas abordagens sistêmicas de como a cidade já 

deveria estar sendo administrada, seguem em linha com as melhores práticas 

internacionais.  

Na questão da Gestão Pública já estamos ficando atrasados e não iremos permitir 

que esse distanciamento se amplie ainda mais. 

Seguiremos firmes, trabalhando no propósito de melhorar a qualidade de vida de 

todos aqueles que moram, trabalham, estudam, mantém suas famílias, enfim, vivem suas 

vidas em nossa Atibaia. 

 
Mais pelas pessoas. 

 
 

 



PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 
DIRETÓRIO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA – SP 

 

 

 

 

 

PALAVRAS DO PRESIDENTE 

Depois de muitos diálogos intersetoriais e de um grande trabalho realizado em 
equipe, o Diretório Municipal de PDT da Estância de Atibaia conclui o presente Projeto 
Municipal de Desenvolvimento, que passa a constituir o Plano de Governo a ser registrado 
na Justiça Eleitoral, para ser colocado em debate público permanente no âmbito da cidade. 

Tenho a certeza de que a Educação e a Saúde, públicas e universais, serão o 
suporte para a transformação social, num universo tão exclusivo e desigual que ainda 
vivemos. 

Ocorre que para chegar a essa condição de excelência outras áreas, tão 
importantes quanto, tais como Habitação, Emprego e Renda, Cultura, Mobilidade Urbana, 
dentre outras, deverão ter especial atenção a fim de estabelecermos o chamado Ciclo 
Virtuoso. 

Nosso Projeto Municipal de Desenvolvimento – PMD, formula as bases e 
fundamentos de um Plano de Governo para uma nova cidade em um período de 15 
(quinze) anos, ou seja, do ano de 2020 ao ano de 2035.  

Atentos ao que existe de mais moderno na Gestão de Cidades, no Brasil e no 
Mundo e alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Agenda 
2030), estabelecemos o presente Plano de Governo. 

Em Atibaia, o Projeto Municipal de Desenvolvimento pretende racionalizar o debate 
público, não com polarização ideológica e nem com extremismos cego-fanáticos, atuando 
como uma Agenda Pública coletiva e mensurável, que gere discussões e diálogos de uma 
forma mais ampla e responsável sobre a municipalidade, gerando uma agenda 
democrática e participativa a propiciar o desenvolvimento sustentável do município. 

O presente conjunto de ideias, totalmente factível, por meio de ações 
sistematizadas em processos e procedimentos públicos que visam prioritariamente a 
transformar o orçamento público municipal e a gestão administrativa e fiscal em 
instrumentos de ações práticas e concretas, sem ficção, para dar eficiência real ao serviço 
público e transparência e qualidade ao gasto público. 

Ao longo dos próximos anos, com o esforço, inteligência e competência, nossas 
ideais e projetos transformarão Atibaia em uma cidade com alta qualidade e transparência 
de gestão, vindo a ser o orgulho de seu povo. 

Assim o PDT da Estância de Atibaia, ao transformar seu Projeto Municipal de 
Desenvolvimento em Plano de Governo assume a responsabilidade dessa evolução na 
Gestão Pública Municipal. 

 
 

Ernesto Carlos da Costa 

            Presidente do Diretório Municipal 
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Montar um Plano de Governo democrático é um projeto extremamente complexo. 
As pessoas têm necessidade e desejos diferentes sendo impossível satisfazer a todos 

todo o tempo, mas, mesmo assim, cabe ao governo satisfazer as necessidades básicas da 
população e buscar o funcionamento harmônico da sociedade. 

Partimos do seguinte esboço básico, que passamos a chamar de: 

Ciclo  Virtuoso

 
 

A Produção de bens e serviços gera empregos, os empregos geram trabalho e renda, 
a renda gera capacidade de consumo para satisfazer necessidades e desejos, que, por sua 
vez gera mais produção; e todos eles geram tributos para subsidiar os serviços públicos. 

 A par disso, é essencial que a Gestão Pública seja dotada de competência para gerar 
as condições necessárias ao emprego do recurso público com qualidade e eficiência. 
 

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM 12 ÁREAS 
 

 

Tributos 

Produção 

Emprego 

Renda 

Consumo 
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Gestão Pública & Governança Colaborativa 
 

Princípios e Diretrizes para a Gestão Pública Colaborativa em Atibaia 

 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

A cidade da Estância de Atibaia hoje sustenta indicadores razoáveis de qualidade 

de vida, especialmente no IDH. Porém é igualmente visível que o Governo Municipal tem 

muito ainda a desenvolver no quesito eficiência bem como nos quesitos da qualidade dos 

serviços públicos e qualidade dos gastos públicos, que hoje deixam muito a desejar, em 

relação ao que o município tem potencial para oferecer. Igualmente seguimos 

preocupados com um certo atraso no que tange às leis que compõem o ordenamento 

jurídico municipal e que demandam reformas urgentes, pois não conseguem viabilizar o 

adequado enfrentamento à má gestão, dando, via de consequencia, margem à corrupção. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

De que é necessário realizar uma grande revolução em termos de Gestão Pública 

e Governança, orientados pela Declaração de Propósitos do PDT da Estância de Atibaia, 

para que possamos superar os desafios em prol de uma administrção eficiente. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

Incorporar as boas práticas nacionais de cidades similares a Atibaia que por 

ventura estejam mais adiantadas do que o nosso município no campo das Inovações 

Tecnológicas, bem como incorporar ao presente Projeto Municipal de Desenvolvimento e 

respectivo Plano de Governo as melhores práticas internacionais de Gestão Pública, 

Governança e experiências, brasileiras e internacionais, de medidas contra a corrupção, 

materializadas na iniciativa da Aliança para Governo Aberto (OGP) em nível subnacional, 

que tem obtido êxitos surpreendentes no incremento da eficiência das administrações 

públicas ao redor do mundo. 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

Elevar os níveis de transparência e racionalidade ao grau máximo no campo da 

Gestão Pública e Administração Municipal, apresentando as metas que fazem parte do 

Projeto Municipal de Desenvolvimento, com foco numa profunda Reforma Administrativa e 

na racionalização da força de trabalho da Administração Municipal, complementadas por 

um conjunto de ideias e propostas totalmente construído com base em Valores Humanos, 

em especial pela consciência do “servir”, que visam "inspirar as ações corretas" da futura 

Prefeitura da Cidade. 

Mais pelas pessoas. 



PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 
DIRETÓRIO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA - SP 

 

 

Pacto Municipal de Governo Aberto 
 

 
Visando um governo mais eficiente, qualidade do gasto e dos serviços públicos, o  

PDT da Estância de Atibaia está propondo a seguinte matriz: 

 



1.01. PACTO MUNICIPAL DE GOVERNO ABERTO: 

Pactuar com todas as instâncias da sociedade uma Parceria para Governo Aberto 

(PGA), articulando alianças intersetoriais em favor da ética, da transparência pública ativa 

e da gestão participativa. Aqui serão desenhadas pelos participantes as fases de 

construção da Cidade mais Transparente do Brasil:  

1) Elaboração (democrática, e participativa, com Consultas Públicas e discussões); 

2) Aprovação de todos os mecanismos que sejam viabilizados de Políticas, de 

Sistemas e/ou Planos; 

3) Execução dos Projetos e seus Planos de Ação; e 

4) Avaliação, Monitoramento e retroalimentação de melhorias contínuas. 

 
1.02. REVISÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO: 

Propor ao Poder Legislativo, a revisão, atualização e o aprimoramento de alguns 

dispositivos legais da LOM (Lei Orgânica do Município). 

 

1.03. CONGELAMENTO DO VALOR DO IPTU COBRADO NO MUNICÍPIO E REVISÃO: 

Propor ao Poder Legislativo o congelamento do valor do IPTU e a respectiva 

revisão, atualização e o aprimoramento dos critérios de cálculo, corrigindo distorções e 

cobranças abusivas. 

 
1.04. REFORMA ADMINISTRATIVA: 

Reestruturar administrativamente as secretarias, órgãos e departamentos da 

prefeitura visando eliminar ou reduzir cargos supérfluos, cortar despesas inúteis, reduzir 

níveis hierárquicos e dar maior eficiência e efetividade às ações do governo. A nova 

estrutura a Gestão Pública terá foco especial nas seguintes áreas: Administração Geral, 

Administração Financeira, Planejamento e Orçamento, Controle Interno, Normatização e 

Fiscalização, Ordenamento Jurídico Municipal, Tecnologia da Informação, Ordenamento 

Territorial, Formação de Recursos Humanos e Comunicação Social. 

 
1.05. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL CONTRA A CORRUPÇÃO: 

Editar novo arcabouço jurídico-legal. Em linha com a Legislação Federal e as 

normas Anti-Corrupção, em especial a Lei Federal No. 12.846 de 01 de agosto de 2013. 

Além dos mesmos princípios, das mesmas diretrizes e dos mesmos objetivos, na 

legislação municipal serão abordados os temas de controle no uso de veículos, serviços 

de telecomunicações, gastos com publicidade e propaganda, gastos com viagens e 

diárias, sistema de comparação de preços e obrigatoriedade na divulgação de agendas 

oficiais. 

 
1.06. CARTÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNÍCIPE: 

Criar o Cadastro Cidadão Digital que unificará todos os usuários de serviços 

públicos municipais e permitirá a digitalização de um grande número de processos e 

procedimentos. 

 

 

 



1.07. REALIZAR A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR DIRETRIZES: 

Implementar a Gestão Processual por Diretrizes na administração municipal, 

legislando, manualizando e informatizando os procedimentos públicos municipais. 

 

1.08. NOVA POLÍTICA MUNICIPAL DE AUDITORIAS CONTÍNUAS: 

Estabelecer uma Política Municipal e um Sistema Municipal de Auditorias Públicas, 

com metas, Calendários para início e fim e ciclos de repetição das seguintes Auditorias 

Cidadãs: Dívida Pública Municipal; Ciclos Orçamentários; Contas Públicas Anuais; Folha 

de Pagamento; Contratos Administrativos e Processos Licitatórios.  

 
1.09. CRIAR A ESCOLA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA: 

Criar, em parceria com Universidade(s), a Escola Municipal de Administração 

Pública (EMAP), responsável pela capacitação permanente dos funcionários municipais e 

agentes públicos, com cursos sob demanda, voltados para a atualização permanente dos 

colaboradores e modernização das práticas de gestão, sendo que os cursos e 

certificações contariam, além do tempo de serviço, pela progressão formativa do Plano de 

Carreiras e Funções dos servidores municipais, sempre em torno da temática de Governo 

Aberto.  

 

1.10. IMPLEMENTAR O  CÓDIGO MUNICIPAL DE ÉTICA PÚBLICA: 

Implementar através de Lei Municipal, o Código de Ética e Condutas Funcionais, 

para todos os cargos do funcionalismo público municipal, com base no marco legal 

contido no Decreto Federail No. 1.171/1994. 

 
1.11. MAPEAMENTO DE RISCOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 

Implementar a metodologia da Controladoria Geral da União (CGU) sobre 

mapeamento de riscos de corrupção, para o nível municipal. 

 
1.12. INSTITUIR CAPACITAÇÕES AOS SERVIDORES SOBRE GOVERNO ABERTO: 

No formato de Capacitação Continuada, realizar cursos para Conselheiros, 

Educadores, Agentes Políticos, Servidores Públicos, Gestores Públicos, Lideranças e a 

Sociedade Civil, com Oficinas de Integridade e todos os materiais apostilados da 

Controladoria Geral da União (CGU ) sobre os temas de Governo Aberto e Participação 

Social. 

 

1.13. FORTALECER A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS: 

Reestruturar totalmente o funcionamento de todos os Conselhos Municipais 

setoriais, modernizando seus regimentos, democratizando o processo eletivo e 

fortalecendo e ampliando a autonomia de suas atuações. 

 
1.14. CONSOLIDAR UM PACOTE DE LEIS MUNICIPAIS DE TRANSPARÊNCIA: 

Formular a adaptação das NOVAS MEDIDAS contra a corrupção da Organização 

Transparência Internacional para o nível subnacional: 31 novas legislações para o âmbito 

do Município, contendo: 

 



1. Sistema Municipal de Controle Social e Integridade Pública; 

2. Conselho Municipal de Transparência; 

3. Prevenção de corrupção nas contratações públicas; 

4. Democracia popular; 

5. Processo legislativo participativo; 

6. Política Municipal (Lei Municipal) de Dados Abertos; 

7. Regulamentação e aperfeiçoamento da Lei de Acesso à Informação; 

8. Desburocratização do Município; 

9. Transparência e critérios de seleção de Secretários Municipais; 

10. Transparência e processo seletivo para cargos em comissão; 

11. Ficha Limpa para Servidores Públicos Municipais; 

12. Lei Orgânica do Município; 

13. Fortalecimento da Controladoria Geral do Município; 

14. Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal; 

15. Sistema de Declaração de Bens e Direitos dos Servidores Públicos Municipais; 

16. Auditoria patrimonial aleatória de agentes públicos municipais; 

17. Gestão de informações para detecção de corrupção de servidores municipais; 

18. Auditoria da Prefeitura sobre governança de Autarquias (SAAE); 

19. Incentivo a programas de integridade na Lei Anticorrupção; 

20. Equipes Intersecretariais Conjuntas de Investigação; 

21. Requisição de explicação de riqueza incompatível; 

22. Criar gatilho de eficiência para atingir a duração razoável do processo; 

23. Imprimir maior celeridade ao sistema recursal municipal; 

24. Imprimir celeridade ao processamento de Ações de Improbidade Administrativa; 

25. Transparência Municipal - Base Referência Lei Federal Complementar No. 131/2009; 

26. Padrões de Qualidade do SIAFEM - Base Referência Decreto Federal Nº 7.185/2010. 

 

1.15. ANUÁRIO MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS: 

Publicar, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, todas as informações 

contábeis, orçamentárias e financeiras do nível municipal. 

 
1.16. APRIMORAR O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO: 

Veículo institucional de publicação dos atos da Administração Pública Municipal, o 

DO Municipal de Aibaia publicará sempre, além de outros conteúdos obrigatórios: todos 

os calendários de todas as reuniões de todos os Conselhos de Políticas Públicas 

Municipais, com horário e local, todos os Editais de Licitações, Datas, Prazos e Ações 

Municipais, além dos Cronogramas de Atividades da Administração Pública. 

 
1.17. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: 

Instituir a Política Municipal de Gestão de Patrimônio da Cidade e implementar o 

Sistema de Documentação e Inventário Público Municipal em todas as unidades, criando 

livros físicos e digitais de operações prediais padronizados e tornando público anualmente  

 

 

 



na internet, em formato de dados abertos, o patrimônio de cada unidade tanto de bens 

públicos móveis quanto imóveis. O Inventário de Bens Móveis por Unidade e Imóveis será 

publicado anualmente. 

 

1.18. NOVO PLANO DE COMUNICAÇÃO ATIVA DA GESTÃO FINANCEIRA: 

Contendo os seguintes Dados Abertos Descentralizados: informações do SIAFI/ 

SIAFEM, saídas orçamentárias e financeiras, gastos empenhados, pagamentos 

executados, dados enviados à Secretaria do Tesouro Nacional, captações de recursos via 

Convênios, Informações Tributárias, Dados Fiscais atualizados, Execuções 

Orçamentárias (infográficos), Transferências Legais de Recursos, Posições Financeiras, 

Balanços Patrimoniais, Plano de Contas, Arrecadações de Impostos e Taxas, Rubricas em 

Execução do PPA, Novas Dotações Orçamentárias (eventuais), Programação de Fluxo de 

Caixa, Despesas e Desembolsos semanais, Incrementos de renda ou patrimoniais. 

 
1.19. VIABILIZAR A PUBLICAÇÃO DOS 203 ÍTENS DE OBRIGAÇÃO: 

Em linha com todas as Legislações sobre Transparência vigente no país, publicar a 

integralidade da Escala Brasil Transparente (EBT/CGU), contendo inclusive e 

especialmente os 203 (DUZENTOS E TRÊS) itens de obrigação que devem, por 

exigência do Ordenamento Jurídico, serem publicadas, no que couber ao âmbito 

municipal. 

 
1.20. CRIAR A LEI MUNICIPAL DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS: 

Aprovar e Implementar Projeto de Lei Municipal que cria a Política de Proteção e 

Defesa dos Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos da Administração Municipal. 

 

1.21. IMPLANTAR A GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED): 

Formular e implementar, de acordo com as melhores práticas a Política Municipal 

de Gestão Eletrônica de Documentos (GED), como política pública permanente. 

 
1.22. ARTICULAR A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE METAS: 

Criar a Lei Municipal do Programa de Metas. 

 
1.23. ESTABELECER OS ÍNDICES E INDICADORES DE EFETIVIDADE MUNICIPAL: 

Instituir e publicizar por meio de Lei Municipal, o Programa Municipal de Avaliação 

360° de Compliance a Accountability, visando o aprimoramento da qualidade dos serviços 

públicos prestados à população, contendo os respectivos Indicadores de Desempenho e 

Indicadores de Qualidade dos Serviços Públicos. 

 
1.24. ADAPTAR A NORMA INTOSAI AO CONTEXTO MUNICIPAL: 

Implementar no que couber, adaptando os itens para o âmbito municipal, a referida 

Norma INTOSAI, que visa promover a realização de auditorias independentes e eficazes. 

 
 
 
 
 



1.25. ADAPTAR A NORMA AA1000 AO CONTEXTO MUNICIPAL: 

Implementar no que couber, adaptando os itens da Norma AA1000 para o âmbito 

 municipal, de forma a garantir a qualidade das informações apresentadas nos relatórios, 

fornecendo mecanismos de avaliação e verificação de dados. 

 

1.26. ADAPTAR A CIDADE ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

PÚBLICA: 

Estabelecer um Termo de Cooperação Técnica para adaptar as Normas Municipais 

de Contabilidade Pública às Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público 

publicadas pelo IPSAS / IFAC / IFRS da ONU. 

 
1.27. IMPLEMENTAR O MANUAL MUNICIPAL DE CONFORMIDADE DE NORMAS: 

Contendo as Normas Obrigatórias para que cada órgão / gestor público seja 

CERTIFICADO pela observância ou não das regras de Transparência a serem cumpridas. 

O documento digital também conterá a Metodologia de Fiscalização para o devido 

cumprimento das instruções Normativas emitidas pela Prefeitura Municipal, sendo certo 

que o mesmo deverá ficar disponível em formato aberto. 

 

1.28. PUBLICAR MENSALMENTE O RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

Regulamentado mediante Lei Municipal, todos os órgãos da Administração Pública 

Municipal, direta e indireta, passarão a publicar mensalmente o seu relatório de 

atividades, contendo indicadores, metas e resultados. Também será manualizado, no 

nível municipal, um Sistema / Programa fixo de emissão de Relatórios Mensais de 

Prestação de Contas para todas as Secretarias e Departamentos, contendo indicadores 

de metas de qualidade a serem atingidos numa linha do tempo, indicadores de níveis de 

transparência e indicadores de sustentabilidade. 

 

1.29. CRIAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: 

Com nova regulação, a Controladoria Geral do Município vinculará uma nova 

estrutura organizacional e receberá novas atribuições: as atividades de Ouvidoria, 

Corregedoria, Controle Interno e do Setor de Integridade, Prevenção e Combate à 

Corrupção, ampliando serviços, informatizando processos e qualificando o atendimento ao 

cidadão. 

 

1.30. APROVAR O PLANO MUNICIPAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA: 

Criar e implementar por Decreto Municipal o Plano Anual de Atividades de 

Auditorias Internas com normas atualizadas, procedimentos digitais e metas crescentes 

de controle e eficiência em sintonia com a Política Municipal de Auditorias Participativas. 

 
1.31. DIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO NECESSÁRIA NA PREFEITURA: 

Seguindo critérios técnicos consolidados nas normas e os fatores estatísticos 

incidentes na complexidade das diferentes atividades dos setores e departamentos da 

Administração Pública Municipal, dimensionar corretamente a força de trabalho 

necessária para constituir um Governo eficiente com serviços públicos de qualidade. 

 



1.32. PUBLICAR A AUDITORIA ANUAL DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTOS: 

Instaurar um processo permanente de auditoria de pessoal a fim de readequar e 

redimensionar a alocação de funcionários públicos concursados reduzindo  ao máximo o 

número de contratados/nomeados/comissionados, enxugando a Folha de Pagamentos e 

eliminando os desvios de função em todas as secretarias e departamentos da cidade. 

 
1.33. MONITORAR A EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DOS SERVIDORES: 

Criar e implementar por via de Decreto Municipal uma metodologia de 

acompanhamento da evolução patrimonial dos funcionários e agentes públicos contendo 

inclusive a apresentação obrigatória da declaração anual de bens junto à Receita Federal.  

 
1.34. IMPLEMENTAR O PONTO DIGITAL ELETRÔNICO NA ADMINISTRAÇÃO: 

Mediante Lei Municipal implementar em todas as Secretarias Municipais, escolas, 

hospitais, postos de saúde, autarquias, fundações e demais repartições o Ponto 

Eletrônico Digital, de acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho No. 1510/2009. 

 
1.35. REVISAR O SISTEMA E FORMAS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 

Remodelar todos os procedimentos do Processo Administrativo Municipal, com 

base no Decreto Federal No. 9.784/1999. 

 

1.36. ATUALIZAR OS PROTOCOLOS DA OUVIDORIA DIGITAL: 

Em formato de dados abertos, os Protocolos Digitais da Ouvidoria serão 

atualizados de modo público, contendo Número, Assunto e Prazo para Solução. 

 
1.37. FORMALIZAR OS COMPROMISSOS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 

Assinar publicamente e divulgar na Internet (Portal e por E-mail) a obrigatoriedade 

de celebração de Compromisso de Desempenho Institucional celebrado entre a 

Administração Pública Municipal e as Empresas/Entidades contratadas ou conveniadas. 

 
1.38. MAPEAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: 

Realizar controle de qualidade e entabular Termos de Ajustes para os casos de 

necessidade de melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população. 

 
1.39. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 

Instituir a Política Municipal de Participação e Controle Social visando o 

empoderamento dos cidadãos e o engajamento cívico, bem como fomentar a mobilização 

social. 

 

1.40. VIABILIZAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PELA VIA DIGITAL: 

Criar e implementar um sistema de divulgação das Audiências Públicas por vídeo, 

que sejam transmitidas ao vivo, que fiquem disponíveis no Portal da Transparência 

Municipal. 

 

 

 



1.41. CENTRO DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS E SALA DE SITUAÇÃO: 

Criar em ambiente próximo ao Forum da Cidadania o Centro de Operações 

Municipais e a Sala de Situação, com Sistemas Digitais e Equipamentos de Controle 

destinados à gestão integrada de todos os serviços públicos municipais; 24 horas por dia. 

Nesse local será feito o monitoramento das condições urbanas no município com o 

acompanhamento dos servidores da Proteção e Defesa Civil Municipal, Guarda Civil 

Municipal, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Segurança. 

 

1.42. IMPLEMENTAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DEMOCRACIA DIRETA: 

Criar o projeto “Atibaia Participa”, que visa premiar as melhores ideias e sugestões 

para melhorar a experiência de se viver ou trabalhar na cidade, medindo regularmente a 

satisfação dos cidadãos (clientes/usuários) com os Serviços Públicos prestados. 

 
1.43. REALIZAR ANUALMENTE O FÓRUM MUNICIPAL INTERCONSELHOS: 

Realizar anualmente um amplo debate sobre a atividade voluntária de Participação, 

Controle Social e Engajamento Cívico reunindo todos os Conselhos Municipais de 

Políticas Setoriais ativos, no intuito de disseminar boas práticas. 

 
1.44. CRIAR O OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DAS DESPESAS PÚBLICAS: 

Monitoramento Cidadão da Quantidades de Gastos e da Qualidade dos 

Investimentos feitos pela Administração Pública Municipal. 

 
1.45. COMITÊ EXECUTIVO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA DIGITAL: 

Formar Comitê Executivo Municipal de Transparência Digital, que funcionará como 

o Gestor da Política Setorial de Transparência Digital. 

 

1.46. IMPLEMENTAR SISTEMA DE PROCESSOS E DESPACHOS DIGITAIS: 

Para agilizar consultas públicas via digital e principalmente despachos digitais, a 

fim de dar eficiência ao Sistema de Gestão Municipal. 

 
1.47. CICLOS ORÇAMENTÁRIOS ABERTOS: 

Em conformidade com os Planos de Ação de OGP brasileiros, assegurar a ampla 

participação social na construção do processo dos ciclos orçamentários. 

 
1.48. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: 

No formato de um Programa Municipal, realizado no Primeiro Ano da Gestão, o 

Orçamento Municipal passa a ser obrigatoriamente Público, Participativo e Programático. 

 
1.49. PUBLICAR OS RELATÓRIOS MUNICIPAIS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Publicizar mensal e anualmente, o Relatório de Gasto Público. 

 
1.50. AUDITAR TODOS OS CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PREFEITURA: 

Determinar uma Auditoria Cidadã de todos os Contratos Públicos Municipais, bem 

como de todos os convênios firmados pela Prefeitura. 

 

 



1.51. PRIORIZAR AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NAS COMPRAS PÚBLICAS: 

Como modalidade preferencial para as Compras Governamentais, quando 

permitido e/ou autorizado pela Legislação. 

 
1.52. APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE LICITAÇÕES GOVERNAMENTAIS: 

Aprimorar os processos de licitação do governo municipal, transmitindo-os por 

Internet ao vivo, a fim que a população possa acompanhar como acontece na prática, os 

processos de compras públicas. 

 
1.53. PRIORIZAR OS PREGÕES ELETRÔNICOS NAS COMPRAS PÚBLICAS: 

Em sintonia com o Decreto Federal No. 5.450/2005, sendo que as atas e reuniões 

serão transmitidos ao vivo pelas Redes Sociais, e ficarão disponíveis no Portal da 

Transparência. 

 
1.54. PROPOR LEGISLAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

ANTICORRUPÇÃO: 

Adotar em todos os contratos da administração pública municipal a cláusula 

anticorrupção a fim de exigir Integridade e agilizar rescisões com empresas envolvidas em 

práticas ilegais. 

 
1.55. PROPOR LEGISLAÇÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS: 

Aplicar com rigor o previsto na Lei Federal No. 12.846/2013. 

 
1.56. ADOTAR A POLÍTICA DE COMPRAS DIGITAIS SUSTENTÁVEIS: 

Disciplinar as licitações para a aquisição de bens, contratação de serviços ou obras 

pela Administração Pública Municipal permitindo a adoção de critérios ambientalmente 

corretos, socialmente justos e economicamente viáveis. 

 
1.57. REALIZAR CURSOS VIRTUAIS SOBRE FRAUDES EM COMPRAS PÚBLICAS: 

Viabilizar regularmente para todos os funcionários o curso com conteúdo produzido 

pela CGU sobre como evitar fraudes em compras públicas. 

 
1.58. PUBLICIZAR O CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES: 

Viabilizar e Disponibilizar no Portal da Transparência, o Cadastro Municipal de 

Fornecedores de todas as pessoas físicas e jurídicas que fornecem bens e/ou serviços à 

municipalidade. 

 

1.59. BANCO DE PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 

Criar em modelo digital o Banco de Preços da Administração Pública Municipal, 

informando via Portal da Transparência, os valores pagos por produtos, bens e serviços. 

 

1.60. PUBLICIZAR O CADASTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS PROIBIDAS DE 

LICITAR: 

Viabilizar e Disponibilizar no Portal da Transparência o Cadastro Municipal de 

empresas impedidas de licitar com a Administração Pública Municipal. 
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Desenvolvimento Humano, Inclusão e Assistência Social 
 

           Princípios e Diretrizes 

 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

A prática persistente do “assistencialismo eleitoreiro” é a maior preocupação do 

PDT da Estância de Atibaia quando o tema é a Assistência Social, compreendida num 

contexto de Inclusão para o Desenvolvimento Humano de forma integral. Mesmo sendo 

uma cidade de renda percapita acima da média nacional, as sucessivas administrações 

municipais não conseguiram debelar desafios elementares mesmo diante do expressivo 

orçamento público do qual dispuseram. Segundo nosso diagnóstico, também as 

enchentes, deslizamentos e alagamentos recorrentes têm sido negligenciados ao longo 

de décadas. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

Para que a Assistência Social e a Inclusão no âmbito municipal funcionem bem, 

será necessário primeiramente reorganizar a força de trabalho de servidores públicos e 

dotar convenientemente os quadros das equipes multidisciplinares responsáveis pelos 

atendimentos e pela prestação dos serviços públicos assistenciais em todas as frentes. 

Acreditamos que somente assim, adequando às equipes, melhorando os processos e 

estabelecendo indicadores e metas de qualidade para os serviços públicos prestados 

obteremos sucesso. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

Prioritariamente, o PDT de Atibaia acolhe o conceito de DIGNIDADE HUMANA, 

sabendo que ele só será efetivo se pudermos capacitar de modo constante os 

profissionais de Assistência Social que atuam no governo municipal. 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

 

A política de assistência social é uma política de direito de cidadania. 

A assistência social, como política de seguridade social (conforme CF/88), é uma 

política de proteção social a riscos e vulnerabilidades sociais ao cidadão e sua família, para 

prover necessidades e seguranças sociais. 

Trata-se de uma ação que vai além da urgência, referida ao emergencial, para 

alcançar resultados duradouros atendendo ao direito de cidadania. 

Para tanto, decidimos fortalecer os programas sociais, mantendo e/ou ampliando os 

programas que a cidade já dispõe, bem como, ampliando os serviços de atendimento por 

meio de novos projetos. 



2.01. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS: 

 

Instituir a Política Municipal de Direitos Humanos, considerando as diretrizes 

contidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a luz da Constituição 

Federal/1988, a fim de assegurar direitos e garantias sociais para o cidadão, sem 

qualquer preconceito ou distinção de origem, raça, cor, sexo, língua, religião, idade, além 

das pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, e as pessoas 

historicamente excluídas ou com seus direitos negados, como os negros, as mulheres, as 

pessoas de diversas orientações sexuais e idêntidades de gênero LGBTQIA+, propondo 

leis e políticas públicas que atendam as suas reais necessidades no âmbito do município. 

 

2.02. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA DE DIREITO: 

Fortalecer a Política de Assistência Social, criando novos projetos e otimizando os 
projetos e programas municipais de Inclusão Social, mantendo-os e/ou ampliando-os, para 
a pessoa com deficiência, idoso, população em situação de rua, pessoa em situação de 
vulnerabilidade social e econômica, criança e adolescente, pessoas portadoras de 
transtornos mentais conforme as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS, 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Política Nacional para a População 
em Situação de Rua, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei sobre a 
proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais. 

Somado a isso, proporcionar um trabalho em rede, com interlocução com as demais 
políticas e serviços públicos de educação, saúde, habitação, trabalho e renda do município, 
a fim de atender de maneira ampliada as necessidades e demandas do cidadão. 

 
2.03. FORTALECER O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

Otimizar o Plano Municipal de Assistência Social, atendendo as exigências do 
Sistema Único de Assistência Social/SUAS, ampliando as equipes multidisciplinares de 
atendimento junto aos CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, CREAS-Centro 
de Referência Especializado da Assistência Social, e Segurança Alimentar, assim como, 
ampliando e melhorando a qualidade dos serviços prestados, além disso, propor ações 
voltadas para o Trabalho e Renda, oportunidade para os Jovens e Renda Cidadã 
continuada, buscando a redução da pobreza e atender o direito do cidadão. 

 
2.04. PROMOVER A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

Fortalecer a Política Municipal de Inclusão Social das Pessoas com Deficiência, 
conforme a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, articulando com todos os 
serviços da rede de proteção social o atendimento das demandas e necessidades destas 
pessoas. 

 
2.05. FORTALECER A ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR: 

Fortalecer a atuação do Conselho Tutelar, oferecendo uma melhor infraestrutura de 
atendimento, para que os Conselheiros possam realizar suas ações com mais qualidade, 
efetividade e eficiência, no encaminhamento e na solução de conflito das famílias e suas 
crianças e adolescentes, que necessitem deste serviço. 

 
 
 
 

 



2.06. PROMOVER O ATENDIMENTO HUMANIZADO E UNIVERSALIZADO PARA A 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: 

Fortalecer o atendimento a população em situação de rua, realizando um trabalho 
integrado com as demais políticas públicas do município, a fim de atender suas 
necessidades e demandas, respeitando as diversas condições sociais e diferenças de 
origens, para que possa ter seu direito de convivência familiar, comunitária, social, moradia, 
trabalho, renda e cidadania resgatados.  

 
2.07. FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

Conforme a Lei do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, 
vamos fortalecer e garantir a segurança alimentar e nutricional da população no município, 
garantindo o direito humano à alimentação para as pessoas sem acesso à renda, a fim de 
combater a fome, bem como, implantar outras medidas previstas em lei, como produção de 
alimentos por meio da agricultura familiar e adoção de hábitos alimentares mais saudáveis 
e adequados pela população, em conjunto com outras políticas e serviços públicos como 
educação, agricultura, entre outras. 

As ações não estarão restritas a distribuição de cestas básicas, mas todo um trabalho 
que envolve a erradicação da fome e avanço nutricional. 

 
2.08. FORTALECER OS PROGRAMAS E SERVIÇOS A PESSOA IDOSA 

 
   O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas deve 
promover ações e atividades pautadas nas características, interesses e demandas desta 
faixa etária, considerando a vivência em grupo, as experiências artísticas culturais, 
esportivas, lazer, a valorização das experiências vividas, buscando o fortalecimento do 
vínculo familiar e/ou da família extensa, assim como, com a rede proteção como o Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS), entre outros serviços públicos (esportes, 
educação, cultura). 
 
2.09. FORTALECER O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO: 

  Fortalecer o Conselho Municipal do Idoso, colaborando na melhoria da gestão 
financeira do fundo municipal, desde a captação de recursos até a destinação para a 
execução de programas e/ou serviços de proteção à pessoa idosa. 

 
2.10. FORTALECER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:  

  Fortalecer o Conselho Municipal da criança e do adolescente, colaborando na 
melhoria da gestão financeira do fundo municipal, desde a captação de recursos até a 
destinação para a execução de programas e/ou serviços de proteção à criança e 
adolescente. 

 
  2.11.     FORTALECER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO: 
  

  Ampliar, fortalecer e descentralizar o atendimento de acolhimento diário de idosos, 
em situação de vulnerabilidade social e semidependentes, enquanto os familiares 
trabalham e não tem como atendê-los durante o dia, oferecendo não só alimentação 
balanceada, mas cuidados e atividades multidisciplinares ao longo do dia. 

 
 
 
 
 

 



2.12.    IMPLANTAR UMA POLÍTICA MUNICIPAL AOS JOVENS: 

   a) Atendimento ao jovem, em família de situação de vulnerabilidade social e 

econômica, buscando proporcionar oportunidades de escolarização e/ou 

profissionalização, e no contraturno da escola participação de atividades voltadas à 

cultura, esporte e lazer, entre outras atividades de seu interesse, com subsídio de uma 

renda cidadã que lhe garanta o atendimento de algumas necessidades básicas para 

participar desta formação; 

   b) Integração com a política e serviços de saúde, em programas de prevenção e 

cuidados com a saúde, como prevenção de doenças, inclusive as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST); prevenção ao uso, abuso e dependência de substâncias 

psicoativas, entre outras; 

   c) incluir o atendimento psicológico quando for necessário e encaminhado por 

profissional competente; 

   d) proporcionar bolsas de estudo para cursos profissionalizantes e até 

universitários, com estágio supervisionado para qualificação profissional, e ingresso no 

mercado de trabalho por meio de agências de emprego;  

   e) cursos profissionalizantes em parceria com SESI-SENAI e SESC-SENAC,  

   f) formação cultural para desenvolvimento do pensamento crítico, expressões 

culturais, entre outras;  

   g) participação em ações de esportes e lazer, campeonatos municipais, jogos 

escolares, em parceria com as políticas e serviços de educação, esporte, lazer e cultura. 

 

2.13.  PROMOVER O ATENDIMENTO HUMANIZADO: 
 
 Implantar uma cultura de atendimento humanizado por meio de uma capacitação 
ampliada de todos os servidores públicos municipais, buscando fortalecer o bom 
atendimento de seu público interno (entre os próprios servidores) e externo (atendimento 
aos munícipes). 

 

2.14. IMPLANTAR O PROGRAMA RENDA CIDADÃ: 

Por meio de um programa de transferência de rrenda, atender as famílias em 
situação de vulnerabilidade social e econômica, em decorrência do desemprego ou 
subemprego, ausência de qualificação profissional, analfabetismo, situação precária de 
saúde, a inexistência de moradia ou sua precariedade, dependência química, entre 
outros problemas e dificuldades.  

A melhoria na qualidade de vida pela concessão de apoio direto de uma renda 
cidadã, integrando a pessoa ao atendimento das demais políticas e serviços de saúde e 
educação, assim como, condicionando a frequência escolar de suas crianças e 
adolescentes, e o acompanhamento dos mesmos na área da saúde, com suporte e 
apoio do Conselho Tutelar. 

 Para acessar este benefício, as famílias serão atendidas junto ao CRAS da sua região, 
para avaliação dos critérios de inscrição e atendimento no referido programa municipal, 
conforme orientação do cadastro único quanto à família de baixa renda. 

 
 



2.15. CRIAR O CARTÃO DA CIDADANIA: 

Criar o Cartão da Cidadania por meio do Cadastro Único Digital para todos os 

Programas Sociais e Serviços Públicos da cidade, garantindo sua utilização para famílias 

de perfil social vulnerável e as de baixa renda. 

 

2.16. AUDITORIA CIDADÃ DE TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAIS: 

Estabelecer legislação municipal que torne obrigatória a realização de auditorias 

revisoras permanentes e sistemáticas sobre todos os programas sociais para fortalecer a 

integridade e o uso correto do Cartão da Cidadania eliminando a possibilidade de usos 

indevidos ou incorretos, tudo com ampla publicidade para o controle social. 

 
2.17. CRIAR O PROGRAMA “JOVENS CUIDADORES”: 

Implementar um programa de incentivos sociais e a transferência de renda para 

jovens da cidade que queiram exercer a atividade de cuidadores, mediante treinamento e 

capacitação. 

 
2.18. APRIMORAR OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA: 

Vincular o recebimento de benefícios sociais a um bom aproveitamento dos 

estudantes na escola ou em cursos de capacitação profissional e formação para o 

emprego. 

 
2.19. ADEQUAR OS MÓDULOS DE PESSOAL AOS INDICADORES DE 

REFERÊNCIA: 

Adequar os módulos quantitativos de assistentes sociais no município em relação 

ao tamanho da população e dos diferentes níveis socioeconômicos. 

 

2.20. CRIAR O CENTRO DO VOLUNTARIADO MUNICIPAL: 

Criar o Cadastro Municipal do Voluntariado, no qual as pessoas possam participar 

oferecendo sua contribuição, seus dons e talentos, no setor em que esteja envolvidas ou 

relacionadas com desafios ou demandas sociais. 

 
2.21. REFORMAR/REVITALIZAR OS CENTROS MUNICIPAIS DE TERCEIRA IDADE: 

Para criar melhores condições para que sejam realizadas todas as atividades 

voltadas ao público da Melhor Idade, escalonar por ordem de prioridade as reformas e 

revitalizações dos Centros Municipais da Terceira Idade. 

 

2.22. REESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIAS CRAS e CREAS: 

Visando tornar o atendimento público mais eficiente e os serviços públicos de 

melhora qualidade, se faz necessário uma ampla reformulação dos Centros CRAS e 

CREAS, ampliando e capacitando equipes bem como também reformando as estruturas 

físicas dos locais de atendimento. 
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Segurança Pública 
 
 

Princípios e Diretrizes para a Segurança Pública em Atibaia 
 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

Pelos indicadores mensuráveis, a situação no geral da Segurança Pública no 

município se mostra aceitável. 

Ocorre porém que tal quadro pode ser em muito melhorado, elevando a atividade 

para um nível de excelência. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

Que será preciso investir em treinamento dos agentes públicos de segurança, e 

priorizar a inteligência integrada e não apenas de mais aparato e equipamentos, que são 

essenciais, mas sozinhos não resolvem nem amenizam o problema.  

Também estamos convencidos de que o município deve legislar naquilo que lhe 

cabe, buscando preencher as lacunas que abrem campo para diversos pequenos delitos 

e transgressões. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

O pensamento contemporâneo que nos ensina que distribuir habilidades é melhor 

jeito de reduzir desigualdade e assim combater as raízes da criminalidade.  

O problema da violência é muito maior e é também de raiz humana e em boa parte 

pode ser explicado como sendo fruto das injustiças sociais e dos abismos 

socioeconômicos que separam as classes sociais que desaguam no desejo impossível do 

consumo de massa de bens e serviços nem sempre acessíveis a todos 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

Por trabalhar com a inteligência e a prevenção.  

Decidimos fixar como nossa ideia-força no campo da Segurança Pública a 

necessidade prioritária de se investir nos  itens e atividades de prevenção primária. 

Juntamente com essa escolha trabalharemos pelo aprimoramento dos princípios e 

dispositivos da Lei Federal No. 13.022 de 2014, concentrando esforços para construir um 

serviço público de segurança comunitária, cidadã e “popular”, com a participação 

democrática no planejamento, fiscalização, e tomada de decisões. 

De fato, nesse campo, temos muito trabalho pela frente. 



3.01. APRIMORAR A POLÍTICA MUNICIPAL INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA: 

Aprimorar a Política Municipal Integrada de Segurança Pública, articulando os 

esforços da Polícia Militar e Polícia Civil atuantes na cidade com a Guarda Civil Municipal. 

 
3.02. APRIMORAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA: 

Aprimorar o Sistema Municipal de Segurança Pública Integrada, responsável pela 

INTELIGÊNCIA na implementação da Política Municipal Integrada de Segurança Pública 

e que consiga articular todas as instituições com o objetivo de dar maior eficiência aos 

serviços de segurança pública. 

 
3.03. APROVAR O PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA: 

Mediante Projeto de Lei Municipal, aprovar o Plano Municipal Integrado de 

Segurança Pública, a ser desenvolvido democraticamente com a participação da 

população da Estância de Atibaia por meio de audiências públicas. 

 
3.04. APROVAR O ESTATUTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL: 

Essa é uma das bases de sustentação para profissionalizar cada vez mais os 

integrantes dessa força pública. 

 

3.05. SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS: 

Aprimorar o Sistema Municipal de Vigilância e Monitoramento Digital por Câmeras 

de Alta Definição (IP) controlando todas as entradas e saídas do município, incluindo 

compartilhamento de imagens dos condomínios particulares e câmeras nas viaturas da 

GCM (Guarda Civil Municipal). O projeto deve prever o dimensionamento correto de força 

de trabalho, softwares, hardwares, câmeras e banda de internet para manter o 

funcionamento pleno o Sistema Municipal de Vigilância e Monitoramento Digital de acordo 

com Lei Federal Nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). 

 
3.06. QUALIFICAR O REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 

São abundantes as notícias de que a qualidade dos registros pode ser muito 

melhorada mediante o correto treinamento e capacitação continuada dos agentes 

responsáveis pela inserção de dados nos sistemas públicos de registro de ocorrências, 

com objetivo de evitarmos distorções futuras na leitura de dados ou produção de 

diagnósticos. 

 
3.07. CONSOLIDAR PROGRAMAS MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES: 

Elaborar ações que fortaleçam a implementação de Políticas Públicas voltadas à 

Prevenção de Violência contra as Mulheres. 

 

3.08. FORTALECER A ATIVIDADE DAS RONDAS ESCOLARES MUNICIPAIS: 

Com ênfase na prevenção ao tráfico de drogas nas escolas, buscando atuar de 

modo preventivo no entorno das Unidades Escolares Municipais. 

 

 



3.09. FORTALECER A ATIVIDADE DE PROTEÇÃO DOS PRÓPRIOS  MUNICIPAIS: 

Realizar com especial atenção a proteção dos próprios municipais, zelando por sua 

integridade e conservação. 

 
3.10. FORTALECER A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL: 

Apoiar projetos e atividades de prevenção executados pela Proteção e Defesa Civil 

no âmbito do território municipal, aumentando sua presença nos eventos públicos da 

cidade. 

 
3.11. ASSEGURAR MEIOS PARA A ATUAÇÃO PLENA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

MUNICIPAL: 

Garantir que a Vigilância Sanitária tenha equipe completa e recursos para 

monitorar, prevenir e reprimir desvios que coloquem em risco a saúde ou a integridade 

das pessoas. 

 
3.12. ESTIMULAR O PROERD - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DAS DROGAS: 

Criar melhores condições para que o PROERD, Programa anti-drogas da Polícia 

Miitar do Estado de São Paulo, seja desenvolvido em todas as escolas e amplie sua 

atuação educativa e preventiva junto às comunidades de bairro. 

 
3.13. QUALIFICAR A FORMAÇÃO TÉCNICA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL: 

Viabilizar cursos de capacitação técnica atualizados visando aprimorar o 

treinamento dos servidores da GCM (Guarda Civil Municipal). 

 
3.14. REAPARELHAR E EQUIPAR A GCM: 

Realizar a atualização, de modo completo, e a modernização dos recursos, 

insumos e equipamentos para a GCM (Guarda Civil Municipal). 

 
3.15. INVESTIR EM PROJETOS DE PAZ NO TRÂNSITO MUNICIPAL: 

Implementar o Programa Municipal de Paz no Trânsito em parceria com a 

Secretaria Municipal de Mobilidade. 

 
3.16. IMPLEMENTAR SOFTWARES DE CONTROLE DE FROTA DA GCM: 

Intensificar o controle do policiamento ostensivo patrimonial por meio de software 

de controle de frota das viaturas a serviço da GCM (Guarda Civil Municipal). 

 
3.17. INTENSIFICAR A ATUAÇÃO COMUNITÁRIA DA GCM: 

Ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal nas ruas, para o  policiamento 

Comunitário da cidade, buscando ampliar a sensação de segurança dos munícipes. 

 
3.18. REGULARIZAR O AVCB DE TODOS OS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: 

Implementar em todos os próprios e prédios públicos o AVCB (Auto de Vistoria dos 

Corpo de Bombeiros) e a Brigada de Combate às Incêndios com os respectivos Planos de 

Evacuação e a devida sinalização técnica de Mapas de Risco e Rotas de Fuga, em todos 

os prédios municipais, treinando e capacitando todos os servidores sobre procedimentos 

de segurança no trabalho. 



3.19. ADEQUAR O FUNCIONAMENTO DAS BASES COMUNITÁRIAS MUNICIPAIS: 

Adequar às instalações e ativar o funcionamento adequado das Bases 

Comunitárias de Segurança nos respectivos bairros da cidade. 

 
3.20. MINIMIZAR AS OCORRÊNCIAS DE POLUIÇÃO VISUAL E SONORA: 

Criar uma Força Tarefa de Combate e Repressão à Poluição Sonora ou Visual, 

com equipes formadas por fiscais, agentes de saúde e GCMs. 

 
3.21. REFORMAR E ADEQUAR O CANIL MUNICIPAL: 

Cconduzir a readequação dos investimentos em equipamentos e infraestrutura do 

Canil da GCM (Guarda Civil Municipal). 

 
3.22. IMPLEMENTAR O PROGRAMA VIZINHANÇA SOLIDÁRIA DA POLÍCIA MILITAR: 

Com excelentes resultados de redução da incidência de crimes nos locais em que 

foi devidamente implementado, o Programa Vizinhança Solidária caracteriza-se como 

sendo um complexo conjunto de ações que busca, por meio da prevenção primária, 

melhorar a segurança pública local, incentivando a vizinhança a adotar medidas capazes 

de prevenir delitos e colaborar com o policiamento. 

 
3.23. INTEGRAR OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA AO CENTRO DE OPERAÇÕES: 

Criar o Centro de Operações da Prefeitura da Estância de Atibaia, estruturando 

espaço e integração para os Serviços de Segurança Pública na Sala de Situação. 

 
3.24. INSTITUIR O COMITÊ DE MONITORAMENTO DE EMERGÊNCIAS: 

Criar o Comitê de Monitoramento de Emergências que congregará a participação 

integrada da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de 

Bombeiros, SAMU e da Proteção e Defesa Civil para imediata atuação preventiva de 

enchentes, incêndios ou desastres urbanos. 

 

3.25. IMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DO “CINTURÃO DE SEGURANÇA": 

Projetando para o “Cinturão de Segurança” recursos, tecnologias e equipamentos 

para controlar as principais entradas e saídas da cidade por meio de bases móveis 24 

horas por dia, com equipes completas e canais exclusivos de comunicação. 

 
3.26. LEGISLAR SOBRE AS ATIVIDADES DE VIGILANTES NOTURNOS E 

PORTEIROS: 

Regulamentar as atividades de “Vigilantes Noturnos” e “Porteiros” realizando a 

atualização de cadastros de pessoal, cursos de treinamento e capacitação, criando-se 

canais de comunicação exclusivos para cooperarem com maior efetividade para a 

atividade de proteção comunitária. 
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Saúde Pública 
 

Princípios e Diretrizes para a Saúde Pública em Atibaia 
 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

A Saúde Pública é um dos principais problemas do município da Estância de Atibaia. Os 

serviços, no geral, são percebidos como insuficientes ou precários. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

Para suplantar esses desafios, a Gestão Pública deve primeiramente ser profissionalizada 

e exercida, em seus cargos de liderança, por pessoas realmente capacitadas, com critérios claros 

e bem definidos. 

Também estamos convencidos da necessidade de dar total transparência aos processos e 

procedimentos da área da saúde, adotando ferramentas digitais para a gestão pública no setor. 

Outro ponto constatado foi a necessidade prioritária de adotarmos políticas públicas que 

fortaleçam o atendimento básico, de forma descentralizada nos bairros, deixando as 

especialidades concentradas em unidades hospitalares, a fim de melhorarmos os serviços 

prestados à população. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

Como processo orientador da qualificação dos serviços de saúde pública no município o 

estudo e a adoção das medidas necessárias para que a cidade consiga se ajustar e se adequar 

aos parâmetros do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Além disso, recomenda-se que a cidade e os responsáveis pelo setor de Saúde Pública se 

debrucem em profundidade sobre as Políticas Públicas direcionadas à prevenção de doenças. 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

Por apresentar esse conjunto de propostas para a área da Saúde Pública recomendando 

que todas recebam o aprimoramento da HUMANIZAÇÃO em todas as suas fases, o que só 

poderá ser efetivado se os profissionais da saúde tiverem apoio e condições de trabalho para 

realizarem no seu dia-a-dia a conexão entre o seu labor e o seu propósito de vida. 



4.01. POLÍTICA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

Instituir a Política Municipal de Preservação e Promoção da Saúde, alinhada ao 

Ministério da Saúde e aos parâmetros do Sistema Único de Saúde - SUS. 

 
4.02. PROGRAMA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA: 

Criar o Programa Municipal de Bem-Estar e Qualidade de Vida com ações e 

campanhas voltadas para a conscientização da população, visando atingir metas de 

melhorias nos indicadores de saúde  da população e fortalecer o Índice  de 

Desenvolvimento Humano (IDH) na dimensão da longevidade populacional. 

 
4.03. REVISAR O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Revisar o Plano Municipal de Saúde, buscando localizar as metas definidas e 

ajustando os procedimentos a fim de que sejam alcançados os objetivos definidos no 

referido documento. 

 
4.04. CÁLCULO DA NECESSÁRIA FORÇA DE TRABALHO: 

Reestruturar os quadros de servidores públicos municipais, em módulos, por local 

de trabalho, de modo a assegurar aos munícipes atendimento qualificado de suas 

necessidades e demandas. 

 
4.05. PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS: 

Valorizar os profissionais da Saúde por meio de um Plano de Carreira e Funções 

para as diferentes categorias. 

 
4.06. REVISAR, AUDITAR E REESTRUTURAR CONTRATOS: 

Reavaliar custos e finalidades dos atuais contratos e firmar novos modelos de 

contratos de gestão compartilhada com Organizações Sociais para troca de experiências 

nos assuntos de administração hospitalar e saúde pública. 

 
4.07. CERTIFICAÇÃO OMS (CIDADE AMIGA DO IDOSO): 

Adotar todas as Políticas Públicas e esforços para que a cidade obtenha da OMS 

(Organização Mundial de Saúde), o título de “Cidade Amiga do Idoso” com compromissos 

do Poder Público nas áreas de Saúde, Desenvolvimento Humano, Inclusão Social, 

Segurança, Mobilidade Urbana e pesquisas acadêmicas, envolvendo ainda a sociedade 

civil e o setor privado estabelecidos no município. 

 
4.08. PROGRAMA MUNICIPAL DE MEDICINA PREVENTIVA: 

Implementar o Programa Municipal de Medicina Preventiva, por meio de palestras, 

cursos, seminários e conferências com profissionais da saúde, ministradas em UBS, 

Clubes, Centros Comunitários, Associações de Bairro e Escolas da rede pública 

municipal. 

Descentralizar o atendimento levando aos bairros as práticas de medicina 

preventiva. 



4.09. SISTEMA DE REFERÊNCIAS E CONTRA-REFERÊNCIAS: 

Gerenciar com eficiência os três níveis de atuação do SUS:  

1. Baixa complexidade (unidades básicas de saúde),  

2. Média complexidade (hospitais secundários e ambulatórios de especialidades);  

3. Alta complexidade (hospitais terciários).  

 
4.10. SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS: 

Diante do número de afastamentos e licenças médicas constatadas no âmbito do 

serviço público municipal, faz-se necessário implementar o “Programa Municipal de 

Atenção à Saúde Ocupacional do Servidor” fortalecendo e adequando a atuação do 

SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). 

 
4.11. PRONTUÁRIO ELETRÔNICO-DIGITAL DA SAÚDE: 

Informatizar por completo o histórico dos pacientes, permitindo o agendamento de 

consultas e exames na rede municipal de Saúde, por telefone ou internet. Também é 

preciso incorporar a tecnologia de Certificação Digital para que os profissionais possam 

atuar no processamento de encaminhamentos ou procedimentos de modo sequenciado, 

transparente e controlado. 

 
4.12. FORTALECER O P.S.F. (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA): 

Adequar o número de equipes à real necessidade e fortalecer o PSF (Programa de 

Saúde da Família) tornando-o mais efetivo por meio de gerenciamento digital e garantindo 

equipes completas, inclusive de odontologia. 

 
4.13. PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO HUMANIZADO: 

Capacitar os servidores na temática da humanização do atendimento público, 

ampliando as capacidades de acolhimento e diálogo, elevando os padrões de prestação 

do serviço público para o nível de excelência. 

 
4.14. CONTROLE DIGITAL DO ALMOXARIFADO: 

Implementar o controle digital do almoxarifado e de medicamentos. 

 

4.15. REMÉDIO PORTA-A-PORTA: 

Reformar o modelo de dispensação de medicamentos por meio de um sistema 

integrado e descentralizado de farmácias populares, entrega porta-a-porta e 

gerenciamento digital. 

 
4.16. REFORMAS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E UBSs: 

Renovar a infraestrutura de Hospitais e das UBSs realizando reformas e adquirindo 

novos recursos, equipamentos, insumos e materiais para melhorar a resolutividade da 

saúde pública. 

 

 

 



4.17. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA: 

Adequar o horário de funcionamento da Vigilância Sanitária a fim de inspecionar e 

fiscalizar os estabelecimentos que funcionam em todos os  horários. 

 
4.18. DOULAS E PARTO HUMANIZADO MUNICIPAL: 

Criar o Programa Municipal de Parto Humanizado, com a participação de doulas 

nos trabalhos de parto, inserido na rede pública municipal, que contribuirá para a 

diminuição dos efeitos colaterais da epidemia de cesarianas. 

 
4.19. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS: 

Fortalecer o Programa Municipal de Controle de Pragas Urbanas, visando reduzir 

ao máximo a população de vetores transmissores de doenças. 

 
4.20. PROGRAMA MUNICIPAL DE SILÊNCIO URBANO: 

Implementar o Programa Municipal de Silêncio Urbano, objetivando reprimir fontes 

de barulhos e ruídos fora dos padrões adequados estabelecidos nas leis e normas 

técnicas vigentes. 

 
4.21. REVITALIZAR O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES: 

Revitalizar o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) colocando-o em horários de 

atendimento estendido. 

 

4.22. SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPLANTES: 

Reestruturar os protocolos municipais a fim de adequar a cidade ao SSNT 

(Sistema Nacional de Transplantes), como instância responsável pelo controle e 

monitoramento dos transplantes de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins 

terapêuticos realizados no Brasil. 

 
4.23. NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Fortalecer a participação popular na saúde por meio do Conselho Municipal de 

Saúde e criar os conselhos locais de Saúde, visando aprimorar o controle social da saúde 

pública municipal. 

 
4.24. FARMÁCIA NO PRONTO-SOCORRO: 

Criar uma farmácia de dispensação de medicamentos nas UBS dos bairros. 

 
4.25. FORMULÁRIOS NUMERADOS DA OUVIDORIA-SAÚDE: 

Implementar formulários numerados para que os cidadãos possam avaliar, 

comentar e sugerir melhorias sobre os atendimentos recebidos. 

 
4.26. NOVA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS: 

Criar a REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos) cujo elenco possa resolver 

a maior parte das patologias incidentes da população local. 

 

 

 



4.27. CAMPO DE CPF NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO: 

Criar nas fichas de atendimento um campo para o preenchimento do CPF do 

usuário, a fim de que se possa verificar se o paciente possui ou não plano de saúde para, 

após o atendimento, proceder a eventuais cobranças. 

 
4.28. BANCO MUNICIPAL DE SANGUE E PLAQUETAS: 

Criar uma campanha permanente de doação de sangue e plaquetas, objetivando 

tornar a cidade auto suficiente na captação do referido insumo/recurso de saúde pública. 

 

4.29. PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE VETERINÁRIA: 

Regulamentar por meio de Lei Municipal o Programa Municipal de Saúde 

Veterinária com regras para o cadastro, adoção, posse responsável, guarda, locomoção, 

acesso, castração e cuidados de animais domésticos. 

 
4.30. CRIAR A CLÍNICA MUNICIPAL DE CUIDADOS VETERINÁRIOS / SAMU 

ANIMAL: 

Instituir uma Unidade de Saúde Veterinária Pública Municipal para atender aos 

animais domésticos de munícipes com necessidades emergenciais e o Serviço de 

Resgate Emergencial no âmbito do território do município. 

 
4.31. REDUZIR O TEMPO PARA OBTER RESULTADOS DE EXAMES 

LABORATORIAIS: 

Melhorar os procedimentos para redução do tempo de espera para se obter 

resultados de exames laboratoriais solicitados dentro do serviço municipal de saúde. 

 
4.32. APLICATIVO DA SAÚDE MUNICIPAL: 

Disponibilizar gratuitamente um APP para Android e iOS que permita acesso aos 

dados de saúde, agendamento de consultas e rastreamento de medicamentos disponíveis 

na Rede Municipal de Saúde. 
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Educação de Qualidade 
Princípios e Diretrizes para a Educação Pública em Atibaia 

 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

Em nossas reuniões abertas sobre o tema, constatamos que a cidade da Estância 

de Atibaia investe grandes recursos, porém ainda não consegue obter resultados 

maximizados em relação aos níveis de recursos públicos empregados. 

Ainda persiste na cidade uma "área de sombras" que paira sobre o orçamento da 

Educação e isso se verifica pela falta de transparência, tanto na folha de pagamentos 

quanto nos contratos. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

De que para melhorar os resultados na Educação, a cidade precisa implementar 

uma séria de medidas, a começar por Políticas de Valorização dos Docentes, um Plano 

de Carreiras de alto nível, e adequar o cálculo da força de trabalho necessária para que 

as escolas funcionem adequadamente. 

Professores devem ganhar bem e se possível, ter dedicação plena a uma escola, 

com jornada adequada e tempos para autoformação e atividades pedagógicas de não- 

regência, conforme a legislação federal. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

Primeiramente eliminar as áreas de sombras que ainda pairam sobre o 

financiamento da Educação. Readequar a formação inicial e continuada dos professores, 

fortalecendo a pesquisa e a produção de conhecimento sobre como os estudantes 

aprendem, dotando os professores das melhores ferramentas para que haja sucesso na 

jornada escolar de todos. 

A atualização dos Currículos de Formação Inicial de Professores da Rede, para as 

demandas do século XXI são outras pautas que o PDT entende por bem acolher. 

Reconhecemos os professores como os profissionais mais importantes para o 

desenvolvimento do município e vamos buscar como meta o patamar de recuperarmos o 

prestígio social desses profissionais, pela via da profissionalização aos níveis mais altos 

do Brasil. 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

Dar foco e ênfase na Educação de Base municipal, colocando-a em linha com as 

melhores do país no médio prazo e no longo prazo, buscando equiparação com os 

melhores sistemas do mundo. 

Atibaia pode tornar-se a PRIMEIRA CIDADE EDUCACIONISTA DO BRASIL, 

entregando Educação de Qualidade para todos. É possível e para tanto, basta que 

adotemos na íntegra o elenco de propostas que se seguem abaixo. 



5.01. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CIDADE EDUCATIVA): 

Implementar uma Comissão Revisora do PME (Plano Municipal de Educação) para 

realizar todas as atualizações de indicadores, de modo democrático e transparente, 

contando com a efetiva participação da sociedade e das comunidades de aprendizagem. 

 
5.02. REALIZAR O CENSO EDUCATIVO MUNICIPAL: 

Implementar o Censo Educativo Municipal em complemento aos dados do MEC 

(Simec) e do sistema GDAE (Gestão Dinâmica de Administração Escolar), da Secretaria 

de Estado da Educação, inclusive nas abordagens do senso TALIS visando o melhor 

diagnóstico possível da Rede Pública de Ensino da cidade.  

 

5.03. NOVAS LEGISLAÇÕES EDUCACIONAIS: 

Reformular a legislação municipal sobre Educação, adequando nosso 

ordenamento jurídico local às novas orientações do conjunto de legislações brasileiras 

sobre Educação e colocando essa nova consolidação para consulta pública e controle 

social. Rever a composição e atribuições do Conselho Municipal de Educação e as 

metas/objetivos do Plano Municipal. 

 
5.04. PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI): 

Criar o Programa “Atibaia pelas Crianças” de atenção integral à primeira infância, 

abrangendo ações contínuas de nutrição, práticas desportivas, saúde, leitura, cultura e 

educação com projetos voltados ao fortalecimento da primeira infância no município. 

 
5.05. APRIMORAR A GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE / FDE: 

Transferir, por via de Decreto Municipal, a gestão de recursos para a Secretaria 

Municipal de Educação, a fim de cumprir com as determinações da PORTARIA 

CONJUNTA FNDE No. 2 de 15/jan/2018, visando maior efetividade aos investimentos 

públicos do setor educacional. 

 

5.06. REESTRUTURAR O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL: 

Auditar o orçamento público municipal, revisar todos os contratos, ampliar o acesso 

transparente às informações, investir recursos prioritariamente na função essencial do 

Sistema de Educação: assegurar o Direito de Aprender das crianças e jovens estudantes. 

 
5.07. AMPLIAR AS VERBAS DE SUBVENÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 

Reestruturar a concessão de verbas de subvenção para as unidades escolares da 

Rede Municipal de Ensino, criando critérios de investimentos claros e conhecidos e 

ampliando o Controle Social. 

 
5.08. COMITÊ DO SIMEC-PAR: 

Criar o Comitê do Simec-PAR, composto por 05 (cinco) funcionários de carreira da 

Secretaria Municipal da Educação, para modernização de processos e procedimentos da 

pasta. 

 
 
5.09.  



 
5.10. LEI DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL: 

Nos moldes da Lei Federal (PL 7420/2006), aprovados os parâmetros de qualidade 

oriundos do Conselho Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação 

divulgará, a cada dois anos, os indicadores que deverão ser seguidos pelos diretores 

escolares para garantir a melhoria da educação básica.  

 

5.11. POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DOCENTE MUNICIPAL: 

Dentro dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal, adotar o seguinte 

conjunto de medidas:  

1. Tornar a docência municipal altamente atrativa, motivadora e estimulante, 

mediante o melhor Plano de Carreiras para Professores do Brasil, o que inclui salários 

iniciais competitivos e atraentes, fortalecendo a eqüidade em relação ao final da carreira; 

2.  Excelência na formação inicial (residência) e continuada (mentoria), em linha 

com as melhores práticas internacionais; 

3.  Condições de trabalho efetivamente adequadas; 

4.  Apoio pedagógico constante por parte da Secretaria Municipal de Educação; 

5. Avaliações profissionais, mediante critérios previamente pactuados e 

democraticamente discutidos, com foco nos resultados de aprendizagem. 

 
5.12. CRIAR O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL: 

Dentro das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e das determinações 

orçamentárias Constitucionais, implementar um Plano de Carreiras que valorize o 

Magistério Público Municipal, construindo uma Carreira justa, com regras claras e critérios 

conhecidos de promoção por aperfeiçoamento profissional; bem como mais atraente e 

equiparada, que consolide uma política de remuneração consistente e competitiva. 

 
5.13. PROFISSIONALIZAR O MAGISTÉRIO COM DEDICAÇÃO PLENA: 

Os profissionais concursados da docência cumprirão jornada profissional de tempo 

integral sempre na mesma Unidade Escolar, salvo os casos de horários letivos reduzidos 

por especialidade de disciplina. 

 
5.14. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA COM MENTORES: 

Para aprimorar a formação dos novos Educadores do Sistema Municipal de 

Educação, dentro de um processo de MENTORIA profissional junto a professores mais 

experientes serão observadas as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da 

Educação Básica 

5.15. CONCURSO INTERNO PARA DIRETORES DE ESCOLA: 

Institucionalizar por Lei Municipal o acesso a todos os cargos de diretores por 

concurso e processos seletivos em etapas para todas as escolas, para aqueles que 

possam comprovar 10 anos de efetivo exercício docente em sala de aula e mais:  

 

 



1. Prova escrita, eliminando as escolhas movidas por interesses outros;  

2. Análise de Currículos;  

3. Prova Oral / Debates-Arguição-Banca,  

4. Entrevistas,  

5. Apresentação do Projeto Institucional de Gestão Escolar,  

6. Curso Preparatório de Gestão,  

7. Plano de Metas avaliado pelo Conselho Municipal de Educação com análise 

bianual dos resultados, cobrando, obviamente, os objetivos de forma clara e responsável. 

 

5.16. CONCURSO INTERNO PARA SUPERVISORES DE EDUCAÇÃO: 

Institucionalizar o acesso a todos os cargos de Supervisão Educacional por 

concurso para todos os Profissionais habilitados para o exercício do cargo / função, na 

proporção de uma vaga para cada 05 (cinco escolas). 

 
5.17. PLATAFORMA MUNICIPAL PARA FORMAÇÕES À DISTÂNCIA: 

Inserir todos os profissionais da Rede na Plataforma CAPES de Educação Básica 

do MEC para outras formações complementares à distância em diversos conteúdos. 

 

5.18. AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO PROFISSIONAL DE DESEMPENHO: 

Rever e reformular os descritores de funções e responsabilidades, bem como os 

critérios e modelos de avaliações institucionais de desempenho. Instituir a Prova 

Municipal para Docentes que será complementar aos demais processos avaliativos, cujos 

critérios serão construídos democraticamente pelos professores e pela Secretaria 

Municipal de Educação  

 
5.19. EVENTOS EDUCATIVOS ESPECIAIS: 

Ampliar a equipe e a oferta de congressos regionais, fóruns, seminários, 

conferências públicas municipais, cursos, mostras, palestras, simpósios, aulas magnas e 

exposições educativas e culturais. 

 
5.20. PROGRAMA DE BEM-ESTAR PROFISSIONAL E GINÁSTICA LABORAL: 

Criar tempos e espaços para que todos os profissionais da escola possam 

participar de atividades de Ginástica Laboral dentro das unidades e troca de 

conhecimentos, formação e disponibilização de informações e recursos para o bem-estar 

de professores e funcionários. 

 

5.21. POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: 

Instituir a Política Municipal de Educação Integral, em parceria com a Unesco, 

objetivando o desenvolvimento humano integral (ECG) de cada estudante da rede pública 

em sua jornada escolar, bem como de todos os agentes envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem com ênfase na transdisciplinaridade voltada ao Desenvolvimento 

Integral e à execução prática dos Projetos de Vida dos estudantes.  

 

 

 



5.22. REVISÃO BIANUAL DAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES MUNICIPAIS: 

Implementar uma comissão revisora das orientações curriculares municipais para 

alinhamentos em decorrência da nova Base Nacional Comum Curricular da Educação, de 

modo democrático e transparente, contando com a efetiva participação da sociedade e 

das comunidades de aprendizagem e levando em conta os Referenciais, as Diretrizes e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 
5.23. USO MASSIVO DE RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: 

Criar  um Departamento de Pesquisa e Inovações Educacionais para 

implementação e disseminação do uso de REAs (Recursos Educacionais Abertos), de 

qualidade, incluídas aqui as novas tecnologias educacionais (software livre e dados 

abertos). 

 
5.24. HTPC EM TODA A EDUCAÇÃO BÁSICA: 

Implementar as adequações necessárias para a realização de HTPC (Horários de 

Trabalho Pedagógico Coletivo) em todos os segmentos; para a troca de experiências e 

aprimoramento dos fazeres pedagógicos (estudos, elaboração coletiva de planos de aula, 

pesquisas) visando aperfeiçoamento profissional, de acordo com a Lei Federal Nº. 11.738 

de 16 de julho de 2008. 

 

5.25. PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA: 

Em linha com a Convenção Mundial da ONU pelos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, fortalecer o Programa Municipal de Educação Especial e Inclusiva, em 

parceria com outras secretarias municipais, capacitando Equipes Multidisciplinares e os 

Auxiliares de Educação Especial Inclusiva nas metodologias e abordagens mais 

modernas, incluindo LIBRAS, a fim de que nenhum estudante seja deixado para trás. As 

ações do Programa incluem um censo detalhado de quantos estudantes PCD, 

detalhamento diagnóstico por Laudos Médicos, Referencial de Acompanhamento da 

Aprendizagem, um Professor especialista em Educação Especial e Inclusiva por escola, 

contratação e capacitação de Auxiliares, formação continuada para todos os profissionais 

das Unidades, Acessibilidade nos Prédios Escolares, veículos adaptados para Transporte 

Escolar, Salas de Recursos Multifuncionais equipadas com materiais didáticos adaptados, 

livros versão Braille ou versão em Áudio, Playgrounds Acessíveis/Sustentáveis, 

equipamentos, recursos, mobiliários escolares adaptados e brinquedos pedagógicos 

multifuncionais. 

 
5.26. PROGRAMA MUNICIPAL DE PEDAGOGIA HOSPITALAR: 

Implementar o Programa Municipal de Pedagogia Hospitalar para prestar apoio 

educativo aos estudantes que estejam em situação de internação. 

 
5.27. PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: 

Implementar o PMAIC (Programa Municipal de Alfabetização na Idade Certa), 

tendo como meta o primeiro ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 



5.28. PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADANIA: 

Criar um programa de “Educação na Cidadania” com vistas à integridade de 

formação do caráter, procurando introduzir nas mentes e corações dos alunos, valores 

éticos e morais. 

 
5.29. JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS INTER-ESCOLAS  

Desenvolver a prática de Jogos Escolares Municipais, buscando a integração entre 

as Unidades Escolares e a descoberta de novos talentos na área da Educação Física e 

dos Esportes. 

 

5.30. FESTIVAL MUNICIPAL DE BANDAS E FANFARRAS: 

Investir mais recursos no Festival Municipal de Bandas e Fanfarras e ampliar a 

divulgação dos eventos em campanhas físicas e digitais. 

 
5.31. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL & ”ESCOLAS SUSTENTÁVEIS": 

Elaborar e implementar o Programa Municipal de Educação Ambiental visando 

ampliar a consciência ecológica e o comportamento sustentável dos estudantes, 

profissionais e comunidades escolares em conjunto, com diversas frentes de 

implementação, tais como as Certificações ISO 14001, LEED Schools, Certificação GBCI, 

Certificação Aqua - Fundação Vanzolini (reformas) e a Certificação PROCEL eficiente, 

todas as escolas da Rede Municipal passam a ser Laboratórios de Sustentabilidade, 

como projetos permanentes de captação e reuso de águas pluviais, hortas orgânicas 

comunitárias, plantas e vasos como materiais didáticos, iluminação por LED, 

padronização de lixeiras, coleta seletiva, reciclagem, compostagem, geração de energia 

solar por painéis com células fotovoltaicas, energia eólica por mini turbinas, torneiras por 

toque, caixas acopladas de fluxo duplo, sensores de presença, reformas escolares, dentre 

outros. 

 
5.32. PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE: 

Elaborar e implementar o Programa Municipal de Educação para a Mobilidade com 

o objeto de formar um grau mais desenvolvido de conscientização de crianças e jovens 

sobre a importância da segurança no trânsito e sobre o uso consciente de veículos 

automotores em ambientes urbanos, além da qualidade dos deslocamentos multimodais. 

 
5.33. EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS E ADULTOS (EJA): 

Ampliar os projetos, ações e programas no segmento da EJA (Educação de Jovens 

e Adultos), garantindo oportunidades de aprendizagem profissionalizante para todos. 

 

5.34. PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À APRENDIZAGEM: 

Ampliar e qualificar o Programa Municipal de Apoio à Aprendizagem, para cada 

estudante, de forma personalizada. Aos que apresentarem desempenho insatisfatório, ou 

desafios disciplinares, fixar a meta de não deixar nenhuma criança para trás, inclusive 

com aulas de reforço de excelência. 

 

 



5.35. PROGRAMA DE APOIO PSICO-PEDAGÓGICO (SAÚDE NA ESCOLA): 

Criar o Programa Municipal de Apoio Psicopedagógico para os profissionais da 

Educação e para os grupos de pais e familiares dos estudantes da rede municipal, com 

ênfase também nos Manuais de Saúde Pediátrica mais atualizados. 

 
5.36. PROGRAMA MUNICIPAL DE PROFESSORES-VISITADORES: 

Muitos estudos já fizeram a constatação da importância do vínculo parental para a 

aprendizagem das crianças e jovens em idade escolar. Esse fator parece ser ainda mais 

relevante quando as escolas estão inseridas em cenários de vulnerabilidade social ou 

onde há incidência de famílias com relacionamentos humanos fragmentados. Portanto 

sugere-se criar, como boa prática pedagógica, o procedimento do professor visitador, 

priorizando os estudantes com maior defasagem nos processos de aprendizagem, a fim 

de que o (s) profissional(is) possa(m) traçar estratégias de como a família pode apoiar o 

estudante em sua trajetória escolar. A visita domiciliar como estratégia de promoção do 

desenvolvimento da parentalidade no período escolar. 

 
5.37. PROGRAMA MUNICIPAL DE ALTAS HABILIDADES & SUPERDOTAÇÃO: 

Criar processos pedagógicos humanizados de mentoria e tutoria para identificar e 

apoiar os estudantes detentores de altas habilidades/superdotação, a fim de que eles 

possam desenvolver seus dons e talentos, contando ainda com um Cadastro Municipal 

que possa reunir os Educadores e suas boas práticas em favor desses potenciais 

destaques da vida da cidade, trabalhando especialmente sobre a sua devida inclusão e 

autoestima. 

 
5.38. PROGRAMA MESA EDUCADORA UNESCO PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: 

Retomar o programa da UNESCO Mesas Educadoras para a Primeira Infância, em 

parceria com as empresas próximas às Unidades Escolares de Educação Infantil. 

 
5.39. SEMANA DO BRINCAR E DIA DO BRINCAR: 

Institucionalizar no Calendário Escolar Anual a Semana do Brincar e articular em 

todas as escolas e por toda a cidade, atividades de brincadeiras com intencionalidades 

pedagógicas, para todas as faixas etárias e públicos da cidade. 

 

5.40. CURSOS COMUNITÁRIOS SOB DEMANDA: 

Ampliar, de acordo com as demandas das comunidades de aprendizagem, as 

oportunidades de cursos extracurriculares que possam ser aproveitados tanto pelos 

estudantes quanto pelos seus familiares (exemplo: hortas orgânicas escolares 

comunitárias, informática ou xadrez nas escolas). 

 
5.41. AUDITAR AS MATRÍCULAS DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO: 

Resguardados os Direitos adquiridos e a fim de conseguir, efetivamente, prestar 

Serviços Públicos de qualidade e não cometer injustiças contra as famílias da cidade por 

falta de vagas, propomos AUDITAR as Matrículas no âmbito da Rede Municipal de 

Educação. 

 

 



5.42. IMPLEMENTAR OS MÓDULOS DE FUNCIONÁRIOS: 

Adequar o funcionamento das unidades escolares implementando os módulos de 

funcionários por estudantes e conferindo justiça e equidade ao Sistema Municipal de 

Educação. 

 
5.43. PADRONIZAÇÃO DOS NOMES DAS ESCOLAS: 

Adequar às nomenclaturas padronizadas das Escolas Municipais de Educação 

Infantil, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, informando aos órgãos 

estaduais e federais para as respectivas atualizações de cadastros. Nessa nova 

padronização, cada escola deverá atualizar sua respectiva logomarca (brasão) e 

pormenorizar o respectivo descritor. 

 
5.44. NOVO SISTEMA DE PONTUAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ESCOLHA, ATRIBUIÇÃO 

E REMOÇÃO DE AULAS: 

Rever modelos ultrapassados e redefinir regras claras e os critérios de preferência 

nas escolhas de sede, processos de remoção / transferência de unidades e de atribuição 

de aulas, dando ciência e transparência a todo processo através da informatização e 

ampla publicação dos andamentos no formato de Dados Abertos, para todas as fases, 

edital, portarias, instruções normativas, atos, circulares, e todas as demais normas 

jurídicas pertinentes. 

 

5.45. DEFINIR OS PADRÕES DE QUALIDADE PARA TODAS AS ESCOLAS 

MUNICIPAIS: 

Com base em comparativos nacionais e internacionais criar um cronograma de 

manutenção e qualificação da infraestrutura predial para todas as unidades  da rede 

municipal, com as devidas instruções sobre segurança escolar, orientações técnicas, 

indicadores de merenda, norma de zeladoria, procedimentos funcionais administrativos. 

 
5.46. PLANO DIRETOR PARA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL: 

Ampliar o número de escolas municipais que trabalham em jornada estendida, 

migrando os segmentos do ensino fundamental para tempo integral, com condições de 

trabalho e estruturas prediais adequadas. 

 
5.47. REVISÃO ANUAL DOS PROJETOS POLÍTICOS-PEDAGÓGICOS: 

Construir democraticamente, pelo processo metodológico das Assembleias 

Escolares, em toda a rede, novos Documentos Declaratórios, especialmente os Projetos 

Político-Pedagógicos (PPPs). 

 
5.48. PADRONIZAÇÃO DOS REGIMENTOS ESCOLARES: 

Construir democraticamente, pelo processo metodológico das Assembleias 

Escolares, em toda a rede, novos Documentos Declaratórios, especialmente os 

Regimentos Escolares, aqui com atenção especial às atribuições das funções de cada 

cargo-função.  

 

 
 



5.49. MANUAL DE ORIENTAÇÕES PROFISSIONAIS: 

Instituir e distribuir mediante recibo, um Manual Digital de Procedimentos para a 

sistematização, padronização e universalização de todos os processos, visando dar 

equidade ao funcionamento das escolas e fazeres dos profissionais, contendo ainda os 

novos e atualizados descritores de cargos, funções, atividades e atribuições de cada 

profissional da Educação. 

 
5.50. PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ESCOLAR: 

Implantar o Programa Municipal de Segurança Escolar, contemplando com AVCBs 

(sistema hidráulico, bombas de recalque, hidrantes e válvulas, equipamentos de 

segurança, extintores e Brigadas de Incêndio treinadas), enfatizando as formações em 

Primeiros Socorros e intensificando as Rondas Escolares. Além disso cada prédio deverá 

obter as devidas Certificações de Acessibilidade. 

 

5.51. PADRONIZAÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES POR SALA: 

Limitar por meio de Lei Municipal o número de estudantes por sala ao limite 

máximo de 20 (vinte) estudantes por turma, de acordo com as recomendações 

internacionais da UNESCO, observadas as necessidades de espaço físico confortável 

(parâmetros MEC) e as necessidades de professores e profissionais, denotando casos de 

educação especial inclusiva. 

 
5.52. PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 

Aprimorar o Programa Municipal de Alimentação Escolar, enfatizando a 

alimentação saudável, os produtos provenientes de agricultura orgânica de pequenos 

produtores familiares e as necessidades alimentares especiais de cada estudante da 

rede. 

5.53. PROGRAMA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE ESCOLAR: 

Inventariar todas as necessidades de acessibilidade ainda não cumpridas em todas 

as instalações prediais de escolas municipais, criando um cronograma programado de 

intervenções para garantir as reformas e adaptações necessárias. 

 
5.54. APROVAR O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (PDTE): 

Elaborar o Plano Diretor de Tecnologias Educacionais (PDTE), visando criar 

condições para a incorporação de novas tecnologias no sistema de ensino e que deverá 

prever a modelagem da Internet de Banda Larga e Wi-Fi nas escolas, processos de 

outsourcing de computadores, tablets, notebooks, lousas digitais, data-shows além da 

infraestrutura lógica e outsourcing de impressão. 

 
5.55. NOVOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS: 

Equipar todas as escolas com Laboratórios de Ciências nas Unidades Temáticas  

de Física, Química e Biologia com o maior número de objetos de conhecimento possível, 

a partir dos estudos da Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica (SBPC). 

 

 



5.56. NOVAS BIBLIOTECAS ESCOLARES COMUNITÁRIAS: 

Viabilizar e equipar em todas as escolas Bibliotecas Escolares Comunitárias, 

abertas às consultas dos estudantes bem como com livre acesso às comunidades de 

bairro, ampliando e atualizando seus respectivos acervos. 

 

5.57. NOVOS UNIFORMES ESCOLARES: 

Reestruturar o Programa Cartão Uniforme Escolar para que as famílias tenham 

liberdade de escolher dentro das empresas do município o fornecedor do insumo 

educativo. 

 
5.58. NOVOS KITS ESCOLARES: 

Aperfeiçoar o programa de distribuição de Kits Escolares com materiais de alta 

qualidade e especificados pelos educadores, por segmentos, adequando os volumes 

necessários e a pertinência da aplicabilidade desses recursos na escola. 

 
5.59. REMODELAR O SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR: 

Reorganizar o Sistema Municipal de Transporte Escolar adequando o serviço nos 

quesitos técnicos de segurança e às necessidades de aprendizagem dos estudantes. 

 
5.60. NOVA REDE MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS EDUCACIONAIS: 

Reequipar todas as unidades escolares com recursos, materiais, equipamentos, 

mobiliários escolares, brinquedos educativos, playgrounds adaptados e insumos 

educacionais, incluindo laboratórios de Ciências e salas de Artes pelas atas do FNDE 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). 

 
5.61. NOVOS PARQUES & PLAYGROUNDS: 

Reformar os parques e playgrounds adaptados de todas as escolas municipais 

mediante diagnóstico democrático e participativo, levando-se em consideração os critérios 

técnicos de acessibilidade e sustentabilidade. 

 
5.62. NOVAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: 

Equipar as escolas municipais com recursos multifuncionais a fim de criar melhores 

condições para a efetividade da Educação Especial e Inclusiva. 

 

5.63. MANUAIS DE OPERAÇÕES PREDIAIS EM TODAS AS ESCOLAS: 

Estruturar livros-pasta (físicos e digitais) contendo todas as informações das 

edificações escolares, em especial: levantamentos topográficos, concepções 

arquitetônicas, memoriais descritivos, plantas de arquitetura, plantas de instalações 

elétricas, plantas de instalação hidráulica, planta de extintores, plantas de válvulas, 

plantas de bombas de recalque, plantas de hidrantes, sistemas de monitoramento 

eletrônico por imagem, atividades de manutenção, rotinas de limpeza-higienização predial 

e um Manual de Organização de Eventos com checklist criando uma cultura de mais 

planejamento e menos improvisação e precariedade. 

 

 



5.64. INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO DE TODAS AS ESCOLAS: 

Elaborar o Inventário de Patrimônio de todas as escolas e publicar na Internet no 

formato de Dados Abertos. 

 
5.65. CHECK-LIST DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PROGRAMADAS: 

Criar um Sistema de Manutenção Programada e reformas de todos os prédios 

escolares no âmbito do município, com monitoramento semanal das referidas Ordens de 

Serviço. 

 
5.66. REFORMAS E INFRAESTRUTURA ESCOLAR: 

Executar reformas nas escolas em condições precárias de funcionamento, 

especialmente em infraestrutura física, instalações hidráulicas, elétricas e equipamentos 

de segurança e os itens de sustentabilidade e acessibilidade humana. As demais também 

receberão aprimoramentos de suas instalações em ordem de prioridades. 

5.67. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL (E-mail Institucional): 

Plataforma de Comunicação Digital Integrada via E-mail com Profissionais, 

Estudantes, pais e familiares sobre todos os assuntos relevantes e temas conexos 

relacionados à Educação e aos Processos e Procedimentos Administrativos do Sistema 

Municipal de Educação. 

 
5.68. PROGRAMA MUNICIPAL "COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM”: 

Criar o Programa Municipal de integração Família-Escola-Comunidade, objetivando 

fortalecer a compreensão e a prática dos processos de Gestão Democrática e 

Participativa e garantindo o envolvimento das famílias e dos meios de comunicação no 

aprimoramento do sistema educativo municipal. 

 
5.69. AMPLIAR E FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS: 

Por via da Escola de Pais, incentivar e fortalecer a presença dos pais e familiares 

na escola, no acompanhamento da vida estudantil dos filhos, nas reuniões do Conselho 

Escolar, promovendo a Integração Escola-Família-Comunidade, com metas de 

participação dos pais na vida escolar dos filhos estudantes. 

 
5.70. INCENTIVAR A REALIZAÇÃO DAS "ASSEMBLEIAS ESCOLARES": 

Implementar o modelo de Gestão Democrática através de Assembleias Escolares, 

permanentemente, no âmbito de cada comunidade de aprendizagem, validando 

experiências nacionais e internacionais bem-sucedidas. 

 
5.71. FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Educação, visando efetivar o 

Direito de Aprender para todos os estudantes da Rede Municipal, de forma democrática e 

participativa. Garantir de que todas as reuniões sejam publicizadas, bem como as 

respectivas atas das reuniões. 



5.72. FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB: 

Fortalecer o controle social sobre a gestão e investimentos dos recursos federais, 

formando conselhos democráticos, com capacitação dos conselheiros e atuação prática 

transparente.Garantir que todas as reuniões sejam publicizadas, bem como as 

respectivas atas das reuniões. 

 
5.73. FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES: 

Garantir o engajamento de toda a comunidade escolar dentro das Associações de 

Pais e Mestres de cada unidade, incrementando a efetiva participação de todos nas 

decisões democráticas. 

 
5.74. FORTALECIMENTO DOS GRÊMIOS ESCOLARES: 

Garantir a criação e o funcionamento pleno de grêmios escolares em todas as 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio. 

 
5.75. REALIZAR O FÓRUM E AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: 

Garantir a recriação do Fórum Municipal de Educação e a realização das 

Conferências Municipais de Educação a fim de assegurar o diálogo democrático sobre o 

tema da Educação com toda a Sociedade Atibaiense, disponibilizando convites e os 

registros dos Encontros nos portais da Prefeitura. 

 

5.76. CONSTRUIR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS FOCADAS EM ARRANJOS 

EDUCATIVOS LOCAIS: 

Para diminuir a distância entre o que as escolas de Ensino Médio formam e o que 

as empresas esperam, tanto em termos de conteúdo quanto em termos atitudinais.  

 
5.100. WEB-TV EDUCATIVA COMUNITÁRIA: 

Em todas as escolas e repartições públicas da cidade, colocar televisores com 

programação educacional local, feita pelas escolas e famílias mostrando a importância de 

se ler para as crianças, comentar jornais, contar histórias antes de dormir, levar os 

estudantes para a Biblioteca. Funcionará como WEB-TV Educativa Municipal. 

 

5.101. PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ESCOLA: 

Implementar como Política Pública intersetorial permanente o Programa Municipal 

de Saúde na Escola que visa acompanhar a saúde de estudantes e professores, de modo 

contínuo, realizando avaliações periódicas de peso, acuidade visual, glicemia, anemia de 

ferro, saúde bucal e outros exames no viés da medicina preventiva, integrando 

profissionais da saúde ao trabalho na escola bem como aproximando as UBSs das 

unidades escolares, priorizando assegurar o Direito de Aprender. 

 

 

 

 

 

 



5.102. ESTADUALIZAR O ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE (EM 

TEMPO INTEGRAL): 

Buscar o fortalecimento desse segmento e modalidade em parceria com o Governo 

do Estado e o Sistema "S", trazendo escolas técnicas ou ampliando sua atuação local, 

dentro da visão de que a ETP necessita criar, na cidade, uma prática de vinculação ao 

desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. 

 

5.103. SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES  EDUCACIONAIS: 

Criar um sistema para monitoramento do desempenho de todos os indicadores do 

Sistema Educativo Municipal, com destaque especial para os módulos de: Gestão 

Educacional, Alunado (matrículas de estudantes), Gestão de Recursos Humanos 

(professores e funcionários), Gestão Pedagógica (diário eletrônico digital), Gestão 

Financeira (contratos, administração de recursos), Gestão Escolar (mensageria com 

famílias e controle de absenteísmo), Manutenção e Serviços (obras, reformas, 

infraestrutura), Gestão Acadêmica, Gestão de Indicadores (monitoramento da 

aprendizagem). 

 
5.104. SISTEMA DE AVALIAÇÕES PROCESSUAIS INTERNAS E EXTERNAS: 

Criar novos modelos de avaliação processual (contínua) integrados a sistemas 

digitais de informação para melhor diagnóstico de todos os processos e procedimentos 

dentro do Sistema Municipal de Educação. 

 
5.105. NOVO PORTAL INTERATIVO: 

Estruturar um Novo Portal da Secretaria Municipal de Educação, com todos os 

procedimentos, informações e processos administrativos, legislações, gestão de vagas e 

listas de espera publicadas abertamente na Internet, demandas e matrículas, atribuições 

de funcionários, transferências de estudantes, bem como um repositório digital de 

conteúdos com aulas virtuais para acesso e consulta dos profissionais da rede municipal 

com materiais de apoio educacional em formato digital, padronizando e propiciando 

equidade nas ações da rede pública. 

 
5.106. OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: 

Criar um canal de comunicação com a sociedade sobre todos os assuntos 

relevantes e temas conexos relacionados à Educação e ao Direito de Aprender no âmbito 

do município. 

 
5.107. REDUZIR INDICADORES DE ROTATIVIDADE / ABSENTEÍSMO NA REDE: 

A partir de um diagnóstico situacional, pactuar com os Profissionais da Educação, 

uma redução gradativa e consistente dos indicadores de Rotatividade e de Absenteísmo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

em face dos prejuízos causados na aprendizagem que essas situações causam.  
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Cultura 
Princípios e Diretrizes para a Cultura em Atibaia 

 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

Nos últimos anos, a cidade da Estância de Atibaia tem dado menos atenção às 

diferentes formas de expressões artísticas e culturais. Em nosso entendimento, a situação 

municipal da Cultura já teve, em um passado recente, uma participação mais ampla da 

sociedade especialmente com os artistas locais. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

Estamos convencidos de que a abordagem poderia ser outra por parte do Poder 

Público Municipal caso construíssem o entendimento de que a Cultura poderia e deveria 

ser um dos vetores do Desenvolvimento Econômico Sustentável, dentro do rol de 

atividades relacionadas à Economia Criativa. 

Para isso acontecer, ser faz necessário apoiar, incentivar e dar suporte às mais 

diversas formas de expressão cultural e artísticas reconhecidas, pugnando por alta 

qualidade, na certeza de que, orientados por essa premissa, os munícipes e turistas 

poderão fruir cada vez mais dos bens e serviços culturais e artísticos produzidos na 

cidade. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

Acolhemos a observação e constatação de que as expressões artísticas e culturais 

são também uma expressão simbólica da cidadania e é justamente por essa razão que o 

Diretório Municipal do PDT em Atibaia defende a ideia de que cabe à administração 

pública municipal incentivar, proteger e valorizar nossas produções locais, bem como 

ampliar o acesso da população a todos os tipos de obras. 

Outra prioridade urgente é o imediato fortalecimento do Conselho Municipal de 

Cultura que deverá utilizar o Fundo Municipal de Cultura a fim de que todas as áreas 

sejam incentivadas, em especial: obras literárias, música, teatro, artesanato, produções 

de artes visuais, criações em linguagens audiovisuais, danças, dentre outras. 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

Indicar no conjunto de propostas a seguir um objetivo maior, qual seja, o de 

universalizar o acesso dos munícipes e turistas à fruição dos bens culturais e obras 

artísticas produzidas aqui, transformando Atibaia numa cidade produtora de conteúdos 

artísticos e culturais capaz de exportar para outras localidades seus dons e talentos. 

Além disso, nos parece evidente a urgência em consolidarmos o Sistema Municipal 

de Cultura e fortalecer seus entes, pois através dele é possível criar mais espaços de 

experimentação, ampliando e multiplicando as diversas linguagens artísticas e culturais. 



6.01. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA VIVA: 

Instituir a Política Municipal de Cultura Viva, destinada a estimular a produção, 

difusão e a universalização do acesso a bens e direitos culturais por parte de diferentes 

cidadãos, grupos, coletivos e comunidades; adequando em âmbito municipal as ações 

voltadas a estimular e fortalecer uma rede de criações culturais comunitárias a partir dos 

teatros escolares, teatros públicos, centros de cultura, praças e demais espaços públicos 

ou privados destinados a essa finalidade. 

 
6.02. PRIMAR PELA TRANSPARÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA: 

Fomentado por legislação municipal específica, o processo de arrecadação e o 

procedimento de uso dos recursos deverão tornar-se totalmente transparentes, a fim de 

que a sociedade possa acompanhar como são feitos os investimentos em projetos 

culturais e artísticos no âmbito do município. 

 
6.03. REALIZAR UM NOVO CENSO CULTURAL MUNICIPAL: 

Com o objetivo de que a cidade possa conhecer todos os agentes culturais, seus 

trabalhos nas diferentes áreas e os espaços nos quais é possível atuar em Cultura dentro 

do município. 

 

6.04. REALIZAR FÓRUNS E A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA: 

Realizar os Fóruns de Cultura nos Bairros, cocriando um espaço de articulação, 

análise de conjuntura, intervenção, troca de experiências, proposituras novas e debate, 

visando construir alternativas para o desenvolvimento sociocultural do município, bem 

como a Conferência Municipal anual, todos com a mais ampla participação ativa da 

sociedade civil. 

 
6.05. PESQUISAS INTERMUNICIPAIS SOBRE TIPOS DE EVENTOS E PÚBLICO: 

Visando aumentar o público e a fruição de bens e atividades culturais, pesquisar 

em cidades próximas que tipos e formatos de eventos tem conseguido ampliar a 

participação da sociedade. 

 
6.06. VALORIZAR A CULTURA LOCAL E REGIONAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA 

CIDADE: 

Viabilizando espaços e condições de infraestrutura para que os artistas locais e 

regionais possam se apresentar, em pequenos shows musicais, performances de dança, 

eventos audiovisuais, exposições de artesanato, canto e coral, folclores regionais, 

apresentações de teatro, dentre outros. Parques municipais, bibliotecas, escolas, praças, 

clubes, etc. podem receber diversos tipos de eventos, inclusive com visitas guiadas das 

turmas de estudantes das escolas municipais. 

 
6.07. INCENTIVOS PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE 

CULTURA MUNICIPAIS: 

Modernizar todos os equipamentos culturais da cidade, reformando e adequando 

as instalações de acordo com as normas técnicas vigentes, mediante incentivos 

municipais. 

 



6.08. REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS CULTURAIS: 

Criar concursos municipais de Cultura por áreas temáticas, com premiações 

patrocinadas por empresas parceiras que teriam pelo regulamento, como contrapartidas, 

a divulgação de suas respectivas marcas. 

 

6.09. OFERECER CURSOS E CAPACITAÇÕES: 

Criar mecanismos para o fortalecimento da cultura viabilizando capacitações, 

produção de conteúdo, planos de comunicação e distribuição de produtos, exibição e 

gestão cultural. 

 
6.17. ATUALIZAR AS LEIS SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL: 

Reavaliar a legislação e a política sobre os processos e procedimentos 

relacionados a patrimônios culturais públicos. 

 
6.18. FORTALECER AS ATIVIDADES DE BANDAS E FANFARRAS NA CIDADE: 

Fomentar as atividades dos grupos de bandas e fanfarras da cidade, capacitando 

líderes e adquirindo equipamentos para ensaios e apresentações. 

 
6.20. INSTITUIR A REALIZAÇÃO DAS FEIRAS TEMÁTICAS MUNICIPAIS: 

Instituir o Projeto de Feiras Temáticas para datas especiais do calendário 

institucional (comunidades imigrantes, datas culturais brasileiras e culturas regionais do 

País). 

 
6.21. IMPLEMENTAR UM PLANO DE COMUNICAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL: 

A ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Comunicação, utilizando-se de 

listas de E-mails, Redes Sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp), Posters em ônibus, 

táxis, comércios, pontos de parada, escolas, UBSs e demais prédios municipais. 

Trabalhar para o aumento da divulgação das oficinas e  eventos culturais realizados 

no âmbito do município. 

 

6.22. DESTINAR O USO DO CINE ITÁ: 

Com o intuito de ampliar a utilização do espaço para a realização de atividades 

voltadas ao audiovisual, bem como música e teatro, cursos de capacitação e formação 

profissional voltadas para as diversas áreas da cultura. 

 

6.23. REFORMAR AS INSTALAÇÕES DO MUSEU MUNICIPAL: 

Com o intuito de ampliar a utilização do espaço, com um calendário mais intenso 

de exposições e eventos temáticos. 

 

6.24. REGULAMENTAR O USO DO CENTRO DE CONVENÇÔES MUNICIPAL: 

Estabelecer regras mais claras e mais simples de como pode ser utilizado o Centro 

de Convenção Victor Brecheret e outros equipamentos municipais, normatizando prazos, 

 

 



padronizando termos de solicitação, formas de utilização, responsabilidades de 

conservação e eventuais taxas, cujas arrecadações devem ter transparência e serem 

reinvestidas na qualificação dos respectivos espaços. 

 
6.25. SISTEMATIZAR AS AÇÕES CULTURAIS DA CIDADE: 

Estabelecer regras claras e critérios de avaliação para construir indicadores 

semestrais que permitam o acompanhamento e o monitoramento do sucesso dos eventos 

realizados inclusive com pesquisa de público presencial para feedback de eventuais 

melhorias que possam ser implementadas. 
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Esportes & Lazer 
Princípios e Diretrizes para os Esportes e o Lazer em Atibaia 

 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

É preocupação relevante para o PDT da Estância de Atibaia o fato de que a cidade já 

foi, em passado recente, referências regional em várias modalidades esportivas. 

Sem a vontade e a decisão política, não conseguiremos reverter o desmonte do 

esporte no município que temos observado nos últimos anos. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

É necessário construir uma “Cultura Desportiva” na sociedade, pois isso tem  potencial 

de gerar inúmeros desdobramentos positivos na vida das pessoas e das famílias. Quando as 

comunidades aderem à prática desportiva, todos recebem as vantagens da sociabilização, os 

resultados na saúde e os benefícios da qualidade de vida. Até mesmo o resgate das 

brincadeiras infantis do Brasil pode ser o mote para que possamos iniciar as pessoas de 

todas as idades na atividade esportiva. 

Também estamos convencidos de que tal atividade deva ser integrada às Escolas 

Municipais dos Bairros para atividades físicas de contraturno, não apenas em parcerias, mas 

como uma aliança, uma extensão das salas de aula tradicionais. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

Em linha com as melhores práticas, que é preciso que o esporte da cidade tenha por 

base a Educação Infantil, com bastante ênfase na constância da prática esportiva como rotina 

de vida para todos. Pensamos que é necessário transcender a prática de esportes apenas no 

âmbito interno de clubes e estender o escopo para a dimensão comunitária, incluídas aqui 

praças e ruas de lazer, o que propiciaria também, a ressignificação das ruas e o fortalecimento 

da sensação de pertencimento do munícipe. 

Acolhemos ainda o ideal da busca de um bom equilíbrio harmonioso entre os esportes 

comunitários e as atividades desportivas de alto rendimento, já tradicionais e importantes para 

a autoestima da cidade. 

 

ENTÃO DECIDIMOS: 

Dentre os destaques do presente Projeto Municipal de Desenvolvimento para o setor 

dos Esportes, colocar como prioridade a disponibilização de recursos humanos e 

equipamentos desportivos em todos os bairros. Realizar tal mister de modo integrativo entre 

as Secretarias Municipais de Esportes, de Educação, de Saúde e de Cultura é pré-condição 

para o sucesso dessa nova forma de pensar e implementar Políticas Públicas no Esporte. 

Merece destaque ainda a forte recomendação da UNESCO para que todos os 

estudantes pratiquem atividade física tendo em vista o grande impacto positivo desta, na 

aprendizagem dos estudantes bem como em seus resultados acadêmico-escolares. 



7.01. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER COMUNITÁRIO: 

Instituir a Política Municipal de Desportos e Lazer Comunitário, objetivando o 

Desenvolvimento Humano Integral, bem como o engajamento cívico e comunitário da 

população. 

 
7.02. APROVAR O PLANO MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER COMUNITÁRIO: 

Contendo em seu corpo a implementação do Plano Municipal de Desportos e Lazer 

Comunitário (Referência: Prefeitura Municipal de São Paulo), com metas para pratica 

qualitativa por parte da população. 

 
7.03. REFORMAR A INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

Reformar, revitalizar e modernizar as instalações dos equipoamentos públicos 

municipais, observando e respeitando as diretrizes de sustentabilidade e acessibilidade 

modernas recomendadas. 

 
7.04. ESTUTURAR E EQUIPAR AS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL: 

Estruturar as piscinas do Balneário Municipal, equipando os espaços com 

mobiliários adequados para áreas externas no entorno das piscinas. 

 
7.05. CRIAR O  PROGRAMA DE ESPORTES COMUNITÁRIOS: 

Criar o Programa de Esportes Comunitários (PEC). 

 

7.06. PROJETO ATLETAS EDUCADORES: 

Fortalecer programas de trocas de experiência com ex-atletas bem-sucedidos e 

profissionais de alto desempenho da área esportiva para ministrar palestras e 

conferências pela cidade. 

 
7.07. REFORMAR OS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTSAL: 

Revitalizar os campos públicos de futebol, as quadras municipais e renovar os 

equipamentos esportivos das unidades, observando e respeitando as diretrizes de 

sustentabilidade e acessibilidade modernas recomendadas. 

 
7.08. NOVAS ACADEMIAS PÚBLICAS COMUNITÁRIAS: 

Espalhar pelos bairros e espaços públicos as academias públicas comunitárias 

acessíveis, ao ar livre, seguindo as normas técnicas de segurança dos equipamentos, 

feita em materiais sustentáveis/recicláveis e com supervisão de profissionais treinados. 

 
7.09. NOVOS PLAYGROUNDS COMUNITÁRIOS INCLUSIVOS: 

Criar playgrounds comunitários INCLUSIVOS para todos, com brinquedos 

ecológicos e acessíveis às pessoas com deficiência com supervisão  

 
7.10. INSTITUIR RUAS DE LAZER: 

Instituir, em acordo com os munícipes residentes, Ruas de Lazer, abertas ao 

público, para uso coletivo e recreativo nos fins de semana com atividades monitoradas. 



7.11. RESGATAR O PRESTÍGIO SOCIAL DOS JOGOS ESCOLARES: 

Fortalecer mediante valorização e prestigiar a importância de todas as atividades 

dos Jogos Escolares, buscando descobrir talentos e revelações nas diferentes 

modalidades esportivas, incentivando-os com subvenções para campeonatos e 

intercâmbios para trocas de experiências. 

 
7.12. FORTALECER OS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO INTER-SECRETARIAS: 

Legislar com diretrizes e metas para ações integradoras de longo prazo nas áreas 

de Esportes-Saúde-Educação-Cultura-Lazer; criando um Comitê de Integração entre as 

secretarias municipais para ações conjuntas, tendo como missão a implementação de 

ações em políticas públicas integradas, visando ampliar a qualidade de vida e o bem- 

estar da população. 

 
7.13. SUBSIDIAR A CRIAÇÃO DOS POLOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA: 

Criar núcleos de formação para os esportes em diversas modalidades, na 

continuidade do trabalho realizado nas escolas; até o alto rendimento. 

 
7.14. CURSOS DE CAPACITAÇÃO INTEGRATIVA: 

Criar cursos integrados de capacitação nas áreas de Esportes-Saúde-Educação- 

Cultura-Lazer visando ampliar a construção democrática da prática de atividade física e 

do esporte atingindo em larga escala os cidadãos da municipalidade. 

 
7.15. PRIORIZAR A CRIAÇÃO DO NÚCLEO ESPORTIVO DE ALTO RENDIMENTO: 

Criar o Núcleo de Alto Rendimento (NAR), objetivando orientar, avaliar e 

acompanhar os jovens praticantes e atrair atletas com desempenho de ponta para Atibaia. 

 

7.16. FORTALECER AS PRÁTICAS DESPORTIVAS ESCOLARES: 

Fortalecer a ampliar os programas de práticas corporais e de motricidade, além de 

oficinas de esportes em todas as escolas municipais, desde a primeira infância. 

 
7.17. MAPEAR OS INDICADORES DE SAÚDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 

Criar mapeamento permanente nas escolas, em todas as séries, dos indicadores 

de saúde das crianças e adolescentes, frente à participação em programas de exercícios/ 

motricidade, como parte das políticas públicas de bem-estar e qualidade de vida. 

 
7.18. UTILIZAR AS PRAÇAS COMO ESPAÇOS PRÓ-MOTRICIDADE: 

Criar programa de incentivo ao uso dos espaços urbanos na prática de atividades 

físicas. 

 
7.19. PROMOVER ATIVIDADES FÍSICAS NAS UBS(s): 

Implantar Programa Municipal de Atividades Físicas nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), Centros da Terceira Idade e Centros de Saúde, como parte do conceito de 

medicina preventiva e no tratamento complementar de doenças como hipertensão e 

diabetes. 

 
 



7.20. NOVA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA A EQUIDADE NAS PREMIAÇÕES: 

Legislar ao nível municipal para que as premiações de campeonatos e torneios que 

aconteçam no âmbito do território municipal tenham os mesmos valores para premiar 

atletas do sexo masculino e feminino. 

 
7.21. ARTICULAR AS ATIVIDADES DOS ESTUDANTES DA FAAT COM O ESPORTE 

COMUNITÁRIO: 

Implementar um programa de estágio para que os estudantes dos cursos 

superiores da FAAT possam atuar como “monitores" das atividades desportivas 

comunitárias em todos os bairros da cidade. 
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Verde & Meio Ambiente 
Princípios e Diretrizes para o Verde e Meio Ambiente em Atibaia 

 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

Ao longo dos últimos anos, a cidade da Estância de Atibaia não tem recebido um 

olhar cuidadoso ou gentil no trato das questões de meio-ambiente e sustentabilidade.  

Tanto a urbanização desordenada, o crescimento vertical que começa a se 

desenhar, o asssoreamento do leito de cursos de água e a negligência com as áreas 

contaminadas causam grande preocupação aos munícipes. 

E de longe, o principal problema da cidade tornou-se a falta de drenagem urbana 

para águas superficiais decorrentes das chuvas. Há décadas o problema persiste com 

pouca ou nenhuma atenção do Poder Público Municipal o que tornou o problema tão 

crônico que a gravidade da situação tem gerado inclusive mortes por afogamento na 

cidade, quando das enchentes. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

De que é necessário realizar um novo Planejamento Urbano e cuidar muito melhor 

das bacias hidrográficas inseridas no território municipal; inclusive adotando o uso das 

tecnologias já disponíveis de mitigação dos efeitos das enchentes. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

Que para recuperar boas condições ambientais e de qualidade de vida será preciso 

incorporarmos uma Visão Sistêmica, um Pensamento Sistêmico e uma Abordagem 

Sistêmica em múltiplas frentes tais como controle de emissões, tratamento de resíduos, 

planos de arborização, dentre muitos outros abaixo elencados. 

Acolhemos também propostas de recuperar gradativamente a capacidade 

permeável do solo, através de projetos de microdrenagem, capazes de evitar a 

superlotação de águas pluviais superficiais, adotando ações como a padronização de 

calçadas e a incorporação das novas tecnologias de asfaltamento permeável. 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

Adotar, uma Política Integrada de Gestão Ambiental, com viés intersetorial com 

desdobramentos no campo da Educação, da Saúde Pública e junto ao setor de 

Urbanismo e Mobilidade para tornar, ao longo de uma década, nossa cidade como sendo 

uma referência de destaque, como modelo de Cidade Sustentável para o século XXI. 



8.01. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: 

Instituir a Política Municipal de Sustentabilidade Ambiental no âmbito da 

Administração Pública Municipal. 

 
8.02. CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: 

Criar o Sistema Municipal de Preservação Ambiental formado pela Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente (a ser criada), SAAE Saneamento Ambiental de 

Atibaia, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Organizações Não 

Governamentais, Empresas com base instalada no território do município e outros 

colaboradores. 

 
8.03. CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO-AMBIENTE: 

Implementar de modo participativo e democrático, o Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente para orientar e monitorar todas as políticas ambientais municipais. 

 
8.04. IMPLEMENTAR A AGENDA A3P: 

No âmbito da Administração Pública Municipal. 

 
8.05. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

Implementaar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 
8.06. PLANO DIRETOR SUSTENTÁVEL: 

Implantar o Programa Municipal de Coleta de Águas Pluviais, cuja legislação só 

permitiria a aprovação de novas construções que coletem e armazenem a água das 

chuvas, acompanhado de um processo de Educação Ambiental. 

 
8.07. IMPLEMENTAR A NORMA ISO 14001: 

Implementar em parcerias, no âmbito da Administração Pública Municipal, a norma 

NBR ISO 14.001 de Gestão Ambiental para todos os setores da prefeitura. 

 
8.08. IMPLEMENTAR A AGENDA 21: 

Fazer aplicar em todas as atividades da Administração Pública Municipal os 

princípios e diretrizes da Agenda 21. 

 
8.09. BUSCAR CERTIFICAÇÕES MAIS ALTAS NO SELO MUNICÍPIO VERDE-AZUL: 

Integrar a municipalidade ao Programa Município Verde-Azul do Governo do 

Estado de São Paulo, fortalecendo a posição da cidade nesse ranking. 

 
8.10. PROJETO PREFEITURA ECO-EFICIENTE: 

Estabelecer Metas e um Programa de Educação Ambiental interno para que haja 

redução do consumo de água, energia elétrica, papel, ligações telefônicas, impressão de 

documentos, copos plásticos e outros recursos em todos os ambientes da administração 

pública municipal. 



8.11. COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: 

Criar, em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento, o Programa 

Municipal de Compras Públicas Sustentáveis, priorizando, por exemplo, madeiras 

certificadas, papel reciclado, vasos sanitários com fluxo duplo e torneiras com controle 

automático de fluxo. 

 
8.12. PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS: 

Implementar, na prática, o Programa Cidades Sustentáveis para o monitoramento 

de seus 260 indicadores padronizados e respectivas métricas. 

 
8.13. INTRODUÇÃO DO BIO-ASFALTO ECOLÓGICO: 

Determinar a priorização do uso de agregados reciclados, oriundos de resíduos 

sólidos da construção civil ou do asfalto-borracha, também chamado asfalto ecológico, em 

obras e serviços de asfaltamento, pavimentação e recapeamento nas vias e logradouros 

no município da Estância de Atibaia. 

 
8.14. SELOS AMBIENTAIS PARA EMPRESAS: 

Certificar com o Selo “Empresa Amiga do Meio Ambiente” todas as instituições 

privadas estabelecidas no município que tenham comprovadas ações benéficas em favor 

da sustentabilidade, disseminando boas práticas. 

 
8.15. MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS: 

Criar o Cronograma Municipal de Manutenção de Praças e Jardins Públicos, que 

será publicado na Internet em parceria com a iniciativa privada. 

 
8.16. PROJETO ATIBAIA SOLAR: 

Implantar o Programa Atibaia Solar (Referência: Cidades Solares), atraindo 

empresas produtoras de painéis, implantando em todos os próprios municipais e criando 

áreas de captação nas coberturas prediais. 

 
8.17. PROJETO ATIBAIA EÓLICA: 

Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trazer empresas 

produtoras de Geradores Eólicos Residenciais (turbinas) e instalar equipamentos em 

todos os parques e nas escolas municipais. 

 

8.18. PROGRAMA MUNICIPAL IPTU-VERDE: 

O IPTU Verde será um programa da Prefeitura Municipal, que incentiva 

empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais, ou institucionais a realizarem e 

contemplarem ações e práticas de sustentabilidade em suas construções, como por 

exemplo, a gestão de resíduos, a redução do consumo de água, energia elétrica 

renovável e coleta de águas pluviais, dentre outros  

 

 

 

 



8.19. PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

Criar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Programa Municipal 

de Educação Ambiental, cujos conteúdos e objetivos de aprendizagem serão inseridos no 

currículo municipal para todas as escolas. 

 
8.20. PROGRAMA PREFEITURA "RESÍDUO ZERO": 

Medir a produção de resíduos por unidade municipal e implementar um Programa 

de Metas para todas as Secretarias e Departamentos do governo municipal, com metas 

para coleta seletiva, reciclagem, compostagem. 

 
8.21. EXTINGUIR A TAXA DO LIXO: 

Propor, na forma da lei, a extinção da cobrança da taxa do lixo, observando ainda 

as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal que indica como serão feitas as 

compensações no orçamento público municipal. 

 

8.22. PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO: 

Criar o Programa Municipal de Arborização com a escolha correta do tipo de árvore 

(espécies adequadas) para ruas, praças e avenidas, implementando um sistema de 

monitoramento arbóreo e um cronograma de manutenção preventiva que inclui também 

as espécies frutíferas. 

 
8.23. REALIZAR O CENSO ARBÓREO MUNICIPAL: 

Elaborar um Censo Arbóreo atualizado para balizar a programação de 

manutenções preventivas. 

 
8.24. JARDINS COMUNITÁRIOS VERTICAIS: 

Assegurar a implementação do Projeto de Jardins Comunitários Verticais no âmbito 

do território do município. 

 
8.25. BANHEIROS PÚBLICOS ECO-TRANSPORTÁVEIS ACESSÍVEIS: 

Distribuir pela cidade, em locais estratégicos previamente estudados, banheiros 

públicos eco-transportáveis. 

 
8.26. TELHADOS E COBERTURAS VERDES: 

Legislar sobre a necessidade de adaptação de telhados e coberturas verdes nas 

edificações construídas no território do município. 

 

8.27. FEIRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS: 

Organizar espaços e criar condições de infraestrutura para que a cidade possa 

receber feiras regionais de produtos orgânicos. 

 

8.28. PROJETO “BAIRROS VERDES - O VERDE PERTO DE MIM”: 

Implantar o Projeto “Verde perto de mim” de jardinagem cidadã, com seis metas 

que envolvem, dentre outros pontos, as coberturas de prédios com jardins, a criação de 

 



espaços públicos verdes e o cuidado com o meio ambiente em todos os níveis por meio 

do convite aos habitantes para se tornarem jardineiros voluntários em seus bairros, 

mediante licença pública com duração de três anos e assinatura do Termo de 

Compromisso; cabendo à prefeitura oferecer espaços e consultoria para que seja 

plantada vegetação de modo correto, usando espécies adequadas e exigindo a 

manutenção orgânica sem pesticidas, fazendo assim parte do processo de tornar mais 

agradável o ambiente urbano. (Referência: Prefeitura de Paris - França). 

 
8.29. USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA: 

Criar o Programa Municipal de Uso Racional de Energia Elétrica, com metas e 

bonificações para a redução de consumo. 

 
8.30. ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LED: 

Licitar e substituir o parque de iluminação pública por lâmpadas de LED com 

placas de captação com células fotovoltaicas. 

 
8.31. COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS: 

Reestruturar junto às empresas contratadas o serviço de coleta de resíduos no 

território do município, reavaliando horários, controles e funcionamento geral, com ênfase 

para a coleta de óleo nas escolas e hospitais da cidade. (Referência: Prefeitura da 

Cidade de Tóquio). 

 
8.32. COOPERATIVAS DE CATADORES: 

Apoiar a organização de Cooperativas de Catadores, inclusive com veículos 

elétricos para atividades de rua. 

 
8.33. OPERAÇÕES "CATA-BAGULHOS": 

Retomar as atividades do Projeto “Cata-Bagulhos” de coleta e encaminhamento 

adequado dos objetos de grande porte inúteis ou deteriorados, publicando um calendário 

por bairros com ampla divulgação e antecedência, de forma que os munícipes sejam 

avisados. 

 
8.34. REMODELAR A ESTAÇÃO DE TRIAGEM: 

Reestruturar o funcionamento e as atividades da Estação de Triagem do Bairro ddo 

Caetetuba. 

 

8.35. IMPLANTAR NOVOS ECOPONTOS: 

Implantar, nos bairros do município, pequenas estações de Coleta Seletiva no 

formato de Ecopontos para resíduos sólidos secos, inclusive madeira, pilhas e o chamado 

“lixo eletrônico”. 

 

8.36. POLÍTICA & PROGRAMA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS: 

Instituir a Política Municipal de Recursos Hídricos e criar o Programa Municipal de 

Gerenciamento e Uso Racional de Recursos Hídricos, com metas e bonificações para a 

redução de consumo, de acordo com as orientações do Ministério do Meio Ambiente. 

 



8.37. PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA: 

Aprovar o Plano Municipal de Drenagem Urbana no âmbito do território do 

município, com ênfase para a limpeza de rios e córregos, bem como as demais ações que 

ampliem a permeabilidade do território. 

 
8.38. NOVO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: 

Aprovar o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 
8.39. INSTALAR BUEIROS INTELIGENTES PELA CIDADE: 

Instalar cestas-grelhas em todos os bueiros e bocas de lobo para a retenção de 

resíduos e objetos maiores visando diminuir o entupimento ou bloqueio de galerias. 

 
8.40. PROGRAMA DE METAS PARA PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: 

Implementar metodologia técnica de monitoramento de perdas na distribuição de 

água, para atingirmos o patamar de 5% em 4 anos de gestão. 

 
8.41. INSTALAR ESTAÇÕES DE ÁGUA DE REUSO DE BAIXO CUSTO NOS 

PRÓPRIOS MUNICIPAIS: 

Ampliar fortemente a utilização de água de reuso para limpeza pública e 

manutenção de parques e jardins. 

 
8.42. REGULAMENTAR O USO DAS ÁGUAS DE SUBSOLO: 

Regulamentar e disciplinar a utilização de águas provenientes de minas e lençóis 

freáticos, especialmente durante a construção de prédios novos. 

 
8.43. REESTRUTURAR O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS: 

Reestruturar o funcionamento dos cemitérios municipais de acordo com as mais 

recentes legislações ambientais. 

 

8.44. MULTAS PARA INFRAÇÕES AMBIENTAIS: 

Implementar o Projeto Lixo no Lixo, com antecipada campanha educativa no início, 

período de orientação e adaptação e depois multas para os infratores. 

 
8.45. CAÇAMBAS CHIPADAS: 

Legislar sobre a instalação de CHIP nas caçambas autorizadas a coletar entulho 

de obras no território do município, visando controlar o tempo de permanência das 

mesmas nas vias públicas. 

 
8.46. INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE): 

Providenciar a realização, no prazo de 2 anos, do Inventário Municipal de 

Emissões dos GEE e estabelecer metas de redução da poluição atmosférica para um 

prazo de 10 anos. 

 
 
 
 



8.47. PLANO ESTRATÉGICO DE TRATAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS: 

Implementar um Plano Estratégico de tratamento de áreas contaminadas com risco 

confirmado ou sob investigação dentro do território do município, de acordo com o 

DATAGEO - Sistema Ambiental Paulista. 

 
8.48. REALIZAR TODOS OS EVENTOS MUNICIPAIS PELA NORMA ISO 20121: 

Em todas as secretarias, adotar o modelo preconizado pela norma ISO 20121 de 

Gestão Sustentável de Eventos, especialmente da Secretaria de Cultura, adotando as 

práticas recomendadas pelo documento de referência. 
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Desenvolvimento Econômico 
 

Princípios e Diretrizes para o Desenvolvimento Econômico em Atibaia 
 

NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 
Ao olharmos o cenário nacional e global, nos parece importante aumentar as matrizes 

econômicas do município. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

Que é importante lançar as bases do futuro e semear uma transição cultural, social e 

econômica para a cidade da Estância de Atibaia, visando à construção futura de um novo modelo 

econômico, com atividades mais sustentáveis, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e suas metas. 

É urgente prepararmos a cidade para as mudanças que se avizinham e podemos começar 

agora mesmo, criando união em torno de objetivos comuns já consensuados. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

A diretriz de ampliar o crescimento econômico através da elevação da produtividade, por 

meio da diversificação, modernização e inovações tecnológicas, focando especialmente em 

setores de alto valor agregado e uso intensivo de mão-de-obra especializada. 

Sendo certo de que para melhorar progressivamente a eficiência dos recursos usados no 

consumo e na produção, será preciso que nos empenhemos para dissociar o crescimento 

econômico de qualquer tipo de degradação ambiental, adotando os parâmetros de produção e 

consumo sustentáveis. 

Acolhemos a premissa fundamental de que parte do nosso papel é reunir os interesses 

dos empregados com os interesses dos empregadores. 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

Propor a cidade o EDUCACIONISMO pleno e integral como alicerce do novo modelo de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável. Enriquecer nosso capital humano nos mesmos níveis 

internacionais podem nos levar ao pleno emprego e mais além disso, à difusão de metodologias 

de como as demais cidades brasileiras podem também criar Sistemas Municipais de Educação de 

Base com excelência e equidade (homens, mulheres bem como jovens e pessoas com 

deficiência), viabilizando o alto desempenho e a futura laboralidade integral com remuneração de 

base igualitária para trabalhos de igual valor, respeitadas as diferenças de talento e persistência/ 

esforços ao longo das carreiras. 

Também é preciso proteger os direitos trabalhistas evitando empregos precários e buscar 

gerar empregos através de Parcerias Público-Privadas em arranjos produtivos locais. Para isso, 

nossa proposta foca na Educação de Base de alta qualidade, expandindo os serviços 

educacionais da cidade para elevar os níveis de aprendizagem ao melhor nível possível. 

Nesse sentido apresentamos abaixo um conjunto de ideias a fim de edificar e 

operacionalizar nossa Estratégia Municipal de Desenvolvimento Sustentável a serem 

implementadas no prazo/período dessa presente Agenda. 



9.01. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL: 

Formular a legislação de Diretrizes e Bases sobre o futuro Desenvolvimento 

Econômico municipal da Estância de Atibaia com viés de pleno emprego e respeito aos 

parâmetros da sustentabilidade ambiental. 

 
9.02. EDITAR O PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

Tal documento, contendo as Políticas Públicas setoriais, deve ser elaborado e 

aprovado para vigência no prazo de 2021 a 2024. Eventuais atualizações podem ser 

incorporadas ao documento em revisões programadas para os próximos anos. 

 
9.03. CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS & NEGÓCIOS: 

Criar um Banco de Dados para incentivar e fortalecer negócios locais e/ou trocas 

comerciais e de serviços entre as empresas estabelecidas no território do município, 

sendo essa ferramenta utilizada para fomentar todas as atividades econômicas em 

Arranjos Produtivos Locais (APLs). 

 
9.04. CRIAR UM ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS: 

Instalar um “Escritório de Projetos”, ligado à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, com equipe exclusiva para pesquisa, prospecção e captação de recursos 

estaduais, federais e/ou internacionais ou mesmo aqueles via convênios e parcerias 

disponíveis em outras instâncias. 

 
9.05. REFORÇAR A AUTONOMIA DE AÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DA CIDADE: 

Culturalmente, ao longo das últimas décadas, o Poder Executivo municipal tem se 

imiscuído indevidamente nas demais organizações estabelecidas na cidade. Nessa novo 

modelo, propomos apoiar a autonomia e a independência de todas as instituições 

organizadas e presentes no território, evitando ingerências político-partidárias, por 

exemplo; sobre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Comercial e 

Industrial (ACIA), Associação de Arquitetos e Engenheiros, Associação dos 

Profissionais da Educação,etc. 

 
9.06. IMPLEMENTAR O BANCO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES: 

Implementar via PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, o Banco de 

Oportunidades, que cadastra todas as vagas oferecidas com os perfis das pessoas ainda 

não empregadas, conectando-as por proximidade com as vagas de emprego oferecidas 

pelas empresas locais. 

 

9.07. INSTALAR ANTENAS DE INTERNET PADRÃO “GOOGLE STATION”: 

Instalar Pontos de Internet Banda Larga Livres, no padrão Google Station, em 

locais de fácil acessibilidade na cidade para uso da população, com uso regulado quanto 

à restrição de acesso a conteúdos inadequados/impróprios. 

 

 

 



9.08. VIABILIZAR UM CENTRO MUNICIPAL DE ECONOMIA CRIATIVA: 

Viabilizar um Centro Público de Economia Criativa, para atrair, desenvolver e 

disseminar iniciativas deste setor, com incubadoras polo de empresas startups. 

 
9.09. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO PROCESSUAL: 

Garantir a implantação do Programa Municipal de Desburocratização e 

Informatização na cidade, eliminando entraves processuais e simplificando os 

procedimentos para abertura de novas empresas e negócios. 

 
9.10. INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO PAULISTA: 

Garantir as atividades do Banco do Povo Paulista como serviços de financiamento 

e fomento de pequenos empreendedores, através de microcrédito. 

 
9.11. SUBSIDIAR A CERTIFICAÇÃO GOVERNAMENTAL PELA NORMA ISO 9001: 

Investir recursos para conquistar as Certificações de Qualidade ISO 9001 para 

todos os serviços públicos municipais, garantindo excelência em todos os setores da 

administração pública municipal. 

 
9.12. PROCESSOS DIGITAIS PARA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 

Aprimorar o modelo tributário municipal transformando seus processos e 

procedimentos com modernas estruturas informatizadas, criando maior atratividade local. 

 
9.13. ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DO PÓLO TECNOLÓGICO MUNICIPAL: 

Promover uma interação apropriada (aliança) entre Centros de Formação e Ensino, 

Unidades de Pesquisa e indústria, respeitadas as particularidades de cada atividade e os 

respectivos períodos de maturação, a fim de tornar Atibaia um dos mais importantes 

exemplos de desenvolvimento das Tecnologias da Informação do Brasil. Será necessário 

coordenar e articular esforços intencionais de pessoas e instituições interessadas em 

concentrar na cidade uma capacitação nos setores de TI, que devem resultar na criação e 

consolidação de um polo tecnológico setorial com mecanismos e políticas de longo prazo. 

Os processos de estágio universitários da FAAT serão preferencialmente direcionados ao 

Polo Tecnológico. 

 

9.14. VIABILIZAR UMA PARCERIA ESTRATÉGICA COM SEBRAE & ENDEAVOR 

PARA A CIDADE: 

Estabelecer acordo de cooperação técnica com o SEBRAE e com o Instituto 

Endeavor para desenvolver, ampliar e fortalecer as micro e pequenas empresas (MPEs) e 

o empreendedorismo no setor de Comércio e Serviços dentro do território do município. 

 
9.15. DISPONIBILIZAR UM ESPAÇO DE COWORKING PÚBLICO MUNICIPAL: 

Implementar nos bairros, espaços de coworking públicos, instalados em pontos 

estratégicos do território municipal, que ofereçam acesso à internet, salas de reunião, 

computadores, palestras e oficinas para estimular os microempreendedores locais e o 

desenvolvimento de novos negócios. 

 

 



9.16. CRIAR AO MENOS UM “FAB-LAB" EXPERIMENTAL NA CIDADE: 

Em formato de Parcerias Público-Privadas (PPPs) para o desenvolvimento de 

atividades inovadoras e criativas, estruturar um FAB-LAB Experimental, onde os 

munícipes poderão desenvolver pesquisas e trocar conhecimentos de modo colaborativo, 

usando o espaço e os equipamentos como um laboratório de fabricação digital para 

soluções abertas para a comunidade. 

 
9.17. REVITALIZAR OS CENTROS COMERCIAIS DA CIDADE: 

Revitalizar de modo escalonado nos bairros, os Centros Comerciais. 

 
9.18. CRIAR UM SISTEMA PERMANENTE DE PARCERIAS COM SESI-SENAI e 

SESC-SENAC: 

Realizar um processo programado de Articulação de Parcerias Intersetoriais com 

SESI, SENAI, SESC e SENAC, ofertando mais cursos para a capacitação de jovens, 

adultos, pessoas com deficiência e demais profissionais fortalecendo sua preparação  

para o mercado de trabalho. 

 

9.19. REALIZAR MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS: 

Realizar um processo programado de renegociação de dívidas, em local 

previamente estudado, com conforto (área coberta e assentos suficientes), numa parceria 

entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o PROCON, a fim de obter 

descontos que podem chegar a 95% do valor da dívida. Essa ação deverá ter ampla 

divulgação na cidade. 
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Obras, Urbanismo e Habitação 

 Infraestrutura & Serviços Urbanos 
 

Princípios e Diretrizes para as Secretarias Municipais de: 

Obras, Urbanismo, Habitação, Infraestrutura e Serviços 

 

NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

Ao analisar o crescimento urbano da Estância de Atibaia, pode-se observar que os 

antecedentes recentes não são positivos, uma vez que, em pleno século XXI, ainda 

sofremos com enchentes urbanas graves, mobilidade reduzida, rios e lagos asssoreados, 

um número quase igual de licenciamentos de veículos ao número de moradores e as 

demais doenças urbanas provocadas por uma equivocada política de uso e ocupação 

do solo, que pode vir a prejudicar em muito a qualidade de vida de nossos munícipes. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

Que é necessário implementar de fato uma Nova Política Urbana, mais moderna e 

atualizada, e que, através de um novo Planejamento Territorial possa contribuir para o 

desenvolvimento social, ambiental e econômico de forma sustentável, sem grandes 

desastres ou perdas. 

Uma cidade acolhedora e prazerosa não se faz apenas com zeladoria urbana no 

limite do aceitável e obras viárias questionáveis, mas sim com a adoção prática de outros 

instrumentos e mecanismos de planejamento urbano que tenham a capacidade de 

melhorar a vida das pessoas. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

Todas as propostas que foram estabelecidas com critérios técnicos internacionais 

nas Diretrizes Internacionais para Planejamento Urbano e Territorial publicadas pela 

ONU em seu programa UN-HABITAT, naquilo que se aplica aos governos municipais, 

especialmente os itens que viabilizam de modo permanente um futuro urbano melhor para 

todos. 

Dentro desses componentes destacamos a necessidade premente de ampliar 

muito a cooperação com outras esferas governamentais e parceiros relevantes, que 

podem colaborar com a cidade no intuito de desenvolver uma visão espacial 

compartilhada e estratégica, respaldada em indicadores, mapas, tendências demográficas 

e evidências socioeconômicas que reflitam nosso ideário político em benefício dos 

cidadãos. 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

Sugerir o conjunto de ideias abaixo, com destaque para os instrumentos de 

planejamento urbano, sendo necessário levar em consideração os setores censitários e  

as projeções do IBGE a fim de racionalizar o debate em torno do crescimento 

desordenado da cidade. Com ênfase propomos a revisão do Plano Diretor. 



10.01. APLICATIVO DE ZELADORIA PÚBLICA DIGITAL: 

Nos moldes de aplicativos já oferecidos e implementados em várias cidades 

(Referência: Instituto TIM) por aplicativos de celular será possível enviar imagens 

georreferenciadas da demanda e receber no aparelho a Ordem de Serviço (OS) com data 

e hora programados para solução. Dentre os serviços destacam-se: 

 

1. Coleta de Lixo;  

2. Coleta de Entulho;  

3. Jardinagem;  

4. Limpeza e Manutenção de Praças, Jardins e Parques;  

5. Plantio de Árvores;. 

6 Poda ou Manutenção de Árvores;  

7. Reparos de guias e calçadas;  

8. Reparos de Sarjetas;  

9. Troca de Cavaletes de Água;  

10. Limpeza de Bocas de Lobo;  

11. Manutenções de Bueiros;  

12. Varrição de Ruas;  

13. Bota-Fora de Móveis e Utensílios;  

14. Troca de Lâmpadas. 

 
10.02. ATUALIZAR A LEI MUNICIPAL DE ZONEAMENTO: 

Atualizar a Lei de Zoneamento Municipal, adequando os potenciais construtivos 

nos bairros à infraestrutura urbana existente, de acordo com critérios técnicos. 

 
10.03. REVISAR O CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS: 

Realizar a revisão completa do Código Municipal de Obras, atualizando a referida 

legislação para a modernidade contemporânea. 

 
10.04. PROGRAMA MUNICIPAL DE PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS: 

Implementar o Plano Diretor de Padronização de Calçadas, com metas ano a ano, 

e observando as normas técnicas de acessibilidade atualmente vigentes, publicizadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para melhorar os passeios 

públicos e a mobilidade urbana, nos locais onde a topografia permitir. 

 

10.05. PROPOR CONCURSOS PÚBLICO PARA O NOVO MOBILIÁRIO URBANO: 

Reformar todo o mobiliário urbano público municipal incluindo-se aqui pontos de 

táxi, lixeiras, bancos públicos, totens digitais e caixas de correio, unificando a identidade 

visual dos equipamentos públicos, por meio de um concurso aberto a escritórios de 

arquitetura e urbanismo. 

 
 
 

 



10.06. VIABILIZAR O USO DE ASFALTO PERMEÁVEL EM LARGA ESCALA: 

Utilizar asfalto ecológico permeável para o recapeamento da malha urbana de 

rodagem, pois o mesmo apresenta alta resistência e grande capacidade de absorção de 

água, diminuindo o impacto das chuvas e enchentes. 

 
10.07. REVITALIZAR OS CENTROS COMERCIAIS DA CIDADE: 

Realizar Operações Urbanas para revitalização dos centros comerciais dos bairros 

da cidade, priorizando sempre as normas de sustentabilidade ambiental e acessibilidade. 

 

10.08. REGULARIZAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES: 

Implementar o Programa Municipal de Segurança Predial nos próprios municipais 

realizando os processos administrativos necessários para a emissão de Autos de 

Verificação de Segurança (AVS) e Autos de Verificação do Corpo de Bombeiros (AVCBs) 

com rotas de fuga, sinalização, localização de hidrantes, mangueiras, extintores por tipo e 

função, além da realização obrigatória de cursos de treinamento para capacitar Brigadas 

de Incêndio em todos os prédios públicos municipais. 

 
10.09. REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PARQUES E PRAÇAS: 

Criar e divulgar pelo site e redes sociais, um cronograma de manutenção 

preventiva dos próprios públicos, praças, parques, playgrounds adaptados, tanques de 

areia infantis e demais espaços da cidade, com calendário aberto na internet. 

 
10.10. CRIAR UM SISTEMA DE DRENAGEM PARA OS BAIRROS: 

Criar um sistema completo de micro-drenagem para os bairros mais elevados, 

composto inclusive por “jardins de chuva” interligados, a fim de minimizar os efeitos das 

chuvas intensas, incluindo todos os bairros da cidade, em especial os mais próximos aos 

rios. 

 
10.11. REPENSAR A POLÍTICA DE VERTICALIZAÇÃO DA CIDADE: 

Abrir um diálogo amplo, aberto e irrestrito com a sociedade sobre a cidade que 

queremos no futuro e qual será a qualidade de vida se continuarmos com a verticalização 

desenfreada, propiciando inclusive consulta pública formal (referendos e/ou plebiscitos) 

sobre a nova política urbana municipal. 
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Mobilidade Urbana 
 

Princípios e Diretrizes para a Mobilidade Urbana 
 

NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

A ausência de um Plano de Mobilidade Urbana compatível e articulado com os demais 

Planos Setoriais de Políticas Públicas nos leva a uma situação bastante difícil no que tange a 

mobilidade urbana. 

Corredores como por exemplo a Alameda Lucas Nogueira Garcez e Avenida Santana 

sofrem com o aumento do número de veículos circulando diariamente, causando desperdício de 

tempo e desconforto aos usuários das vias. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

Que diante dessa situação, em breve estaremos “espremidos" numa região metropolitana 

de conurbação de alta densidade. Será preciso nos próximos anos cuidar com zelo extremo do 

planejamento urbano e investir tempo e recursos na elaboração e implementação de um Plano de 

Mobilidade Urbana o mais consistente possível. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

As tendências de que num futuro próximo, a mobilidade terá também que se tornar mais 

simples, eficiente e sustentável para compor um cenário real que efetivamente possamos chamar 

de “Cidades Inteligentes - Smart Cities”. E para sermos assertivos na concepção desse objetivo 

tudo conta: Educação para a Mobilidade, qualidade das calçadas e do passeio público, 

investimento na integração multimodal, uso de aplicativos e inteligência artificial para planejar o 

viário, incentivo ao uso solidário de automóveis. 

Precisaremos avançar ainda mais e por parte do Poder Público, desfazer-se dos altos 

custos de frota própria ou frota alugada, maximizando o uso de Taxi-Gov e Uber-Gov, que 

apresenta- se hoje como o melhor caminho para contribuir com a Mobilidade Urbana da Estância 

de Atibaia. 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

Propor o conjunto de ideias abaixo relacionadas visando melhorar a mobilidade, mas tendo 

também como perspectiva a redução de indicadores no que tange aos inventários de emissões de 

gases de efeito estufa, principalmente porque ambos os enfoques têm impactos diretos no 

desenvolvimento econômico do município. 

Será preciso rever a concessão do Transporte Coletivo para podermos exigir da 

Concessionária alta qualidade na execução operacional e uma engenharia administrativa ousada 

para estabelecer uma política tarifária mais justa e equânime buscando tornar a cidade com 

melhor qualidade de vida. 



11.01. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE: 

Que vai orientar a implementação na cidade, da acessibilidade de forma 

permanente, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que fará o 

desenvolvimento de normas, instrumentos e ações integradas do poder público municipal 

e também com a iniciativa privada para o correto atendimento às pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida, bem como elaborar instruções normativas e portarias contendo 

os procedimentos para a implantação e a fiscalização de projetos, obras e soluções para 

o acesso e o atendimento desse público. 

 
11.02. APROVAR O PLANO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE: 

Aprovar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana Integrada, baseado em estudos 

técnicos com diagnósticos de engenharia de tráfego, para que a cidade da Estância de 

Atibaia torne-se 100% acessível no prazo de dez anos. 

 
11.03. PROGRAMA MUNICIPAL "TARIFA JUSTA": 

Após estudo de viabilidade econômica, fiscal, contábil e financeira, proporcionar 

transporte público dentro do território do município, para os cidadãos moradores da 

Estância de Atibaia, com a cobrança de tarifa justa aos usuários do sistema. 

 
11.04. MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 

Implementar o Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito, 

de acordo com as normas técnicas atualmente vigentes. 

 
11.05. SINALIZAÇÃO DE ÁREAS ESCOLARES: 

Realizar, no entorno de todas as unidades, o Programa Municipal de Sinalização 

de Áreas Escolares, de acordo com as normas técnicas atualmente vigentes. 

 

11.06. REORGANIZAR OS ITINERÁRIOS DAS LINHAS DE ÔNIBUS MUNICIPAIS: 

Reorganizar os itinerários, horários e trajetos das linhas de ônibus, objetivando 

melhorar a qualidade do serviço e diminuir os intervalos de espera dos usuários. 

 
11.07. INCENTIVAR A TROCA DA FROTA MUNICIPAL POR NOVOS ÔNIBUS: 

Fomentar a troca da frota atual, velha e sucateada por ônibus com acessibilidade e 

ecológicos, movidos por motores elétricos de base híbrida (solar), dimensionados 

adequadamente para a quantidade de usuários; bem como para o fluxo dentro do viário 

municipal, e equipados com pontos USB, WI-FI, tomadas e aparelhos de ar condicionado 

(Referência: BYD / China). 

 

11.08. EQUIPAR A CIDADE COM NOVOS PONTOS DE ÔNIBUS: 

Equipar a cidade com novos pontos de ônibus com acessibilidade para deficientes 

auditivos e visuais mais confortáveis para a população, com sinalização de pisos 

podotáteis, lixeiras para coleta seletiva de resíduos e iluminação por LED com 

alimentação fotovoltaica. 

 

 



11.09. PROGRAMA MUNICIPAL DE SINALIZAÇÃO DO VIÁRIO URBANO: 

Implementar o Programa Municipal de Sinalização Urbana, instalando em todas as 

esquinas duas placas ecológicas com nome da rua, bairro, CEP e intervalo de numeração 

dos imóveis. 

 

11.10. REESTRUTURAR O SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO (ZONA 

AZUL): 

Reestruturar o Sistema de Estacionamento Rotativo na cidade (Zona Azul), 

mediante a realização de estudos técnicos sobre a necessidade de ampliar a 

transparência do sistema e ainda a viabilidade de cobranças fracionadas e estudos sobre 

engenharia de tráfego, visando melhorar a mobilidade urbana. Também se tornou 

necessário um novo estudo para adequação/ampliação o número de vagas reservadas 

para a crescente população de idosos do município. Por fim, integrar as vagas a um 

sistema de chips e aplicativos que indicam locais disponíveis. 

 
11.11. MELHORAR A FISCALIZAÇÃO EDUCATIVA DO TRÂNSITO: 

Fortalecer a fiscalização preventiva de trânsito para responsabilizar motoristas que 

sejam infratores contumazes da legislação de trânsito, tais como: avanço do sinal 

vermelho, frear sobre a faixa de segurança e travessia de pedestres, estacionar em vagas 

reservadas para idosos ou pessoas com deficiência, estacionar em esquinas ou em locais 

com placas sinalizadoras de proibição, volume de sonorização acima do permitido por lei 

e estacionar em fila dupla, especialmente defronte escolas e/ou hospitais, clínicas e 

UBSs. 

 
11.12. LEGISLAR SOBRE O TRÁFEGO DE CAMINHÕES PESADOS: 

Legislar sobre os horários para o tráfego de caminhões pesados e sobre os níveis 

de ruídos permitidos dentro do território da cidade, de acordo com as normas técnicas 

atualmente vigentes no País. 

 
11.13. FROTA MUNICIPAL MONITORADA POR SISTEMA DIGITAL: 

Implantar chips e aparelhos de GPS de localização permanente em toda a frota 

completa de carros, veículos e viaturas em prestação de serviços públicos pela 

municipalidade, para efetivar o controle pela via de cerca elétrica, evitando o mau uso dos 

recursos públicos. 

 
11.14. PROJETO AGENTE SÊNIOR DE TRÂNSITO: 

Criar a função dos Agentes Orientadores para atuar em frente às escolas, 

monitorando e controlando o fluxo de veículos nos horários de entrada e saída dos 

estudantes.
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Tecnologia da Informação 
Princípios e Diretrizes para a Tecnologia da Informação em Atibaia 

 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES: 

A velocidade das mudanças na Sociedade do Conhecimento é espantosa. 

Praticamente todos os dias surgem inovações tecnológicas que, sem não forem 

bem compreendidas e assimiladas, podem excluir partes do tecido social em diversos 

lugares. 

O PDT municipal de Atibaia se preocupa com essa realidade e compreende que é 

preciso posicionar o município entre as cidades brasileiras com maior desenvolvimento 

de Novas Tecnologias da Informação, especialmente no setor público/governamental para 

que a Gestão da Cidade torne-se mais eficiente e para que os serviços públicos prestados 

à população sejam da melhor qualidade possível. 

 
ESTAMOS CONVENCIDOS: 

Para atingirmos esse patamar é preciso aprimorar as condições de infraestrutura 

tecnológica para elevar a qualidade da Gestão Pública a partir da inovação. Também será 

necessário reduzir as assimetrias entre as diversas Secretarias Municipais e até mesmo 

equiparar a qualidade da tecnologia utilizada no  setor público municipal em relação aos 

grandes avanços já em uso pelo setor produtivo privado municipal. 

Nosso entendimento inclusive caminha no sentido de que é muito importante 
fortalecer as bases tecnológicas da cidade para a promoção do Desenvolvimento 
Sustentável que tanto defendemos no presente documento. 

 
NÓS ACOLHEMOS: 

A ideia central de que é  necessário desenvolver ações locais e soluções 

inovadoras para promover a inclusão digital no mundo produtivo, social e de gestão 

pública. 

Acolhemos também o entendimento de que, para manter a qualidade de vida da 

população e a cidade em destaque no âmbito nacional, será fundamental promover a 

pesquisa na área de Tecnologias da Informação, dentro de um Polo Tecnológico capaz de 

modernizar e ampliar nossa infraestrutura de TI no âmbito do nosso território. 

 
ENTÃO DECIDIMOS: 

Dar grande prioridade ao setor, primeiramente criando uma Secretaria Municipal 

de Tecnologia da Informação, que será a responsável pela implementação do conjunto de 

ideias e projetos abaixo elencados, trabalhando com a metodologia de Comitês 

Executivos dentro da Estratégia Municipal de Tecnologia da Informação e do Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação que serão os documentos de Políticas Públicas do setor.  

Como estratégia, também decidimos ampliar os investimentos públicos para o 

desenvolvimento de aplicativos (softwares), inclusive para atrair capital humano 

inteligente bem como empresas que possam fixar suas bases em Atibaia. 



12.01. CRIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 

O novo órgão será responsável por articular e coordenar todas as iniciativas 

públicas do setor, com as atribuições de propor, orientar, planejar, executar e 

supervisionar as políticas, programas, ações e projetos da área, normatizando e 

manualizando todas as atividades de modernização do governo municipal além de ser a 

responsável por gerenciar todos os recursos de TI da cidade. 

 
12.02. ELABORAR A ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO (EMTI): 

Trata-se do Planejamento Estratégico de Governança Digital, cujo propósito é 

orientar e integrar as iniciativas no campo da Tecnologia da Informação do órgãos e 

entidades do Poder Executivo Municipal, contribuindo para aumentar a efetividade, a 

eficácia e a eficiência do governo, gerando benefícios para a nossa sociedade, em especial 

a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população, por meio da 

expansão do acesso às informações governamentais que amplia a participação e o 

controle social. Com isso pretendemos posicionar Atibaia no século XXI como uma 

"CIDADE DIGITAL” propriamente dita. 

 
12.03. APROVAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO (PDTI): 

Aprovar Plano Diretor de Tecnologias da Informação (PDTI), integrado aos demais 

Planos de Políticas Setoriais do município, que estabelece os parâmetros para novas 

instalações de infraestrutura de internet, novas plataformas virtuais de acesso à 

informação e aplicativos digitais que coloquem o município na condição real de Cidade 

Digital (Smart City). O PDTI dará orientação e suporte à implantação / gerenciamento de 

todas as novas tecnologias no âmbito da cidade; inclusive: big data, cloud computing, 

mobile e redes sociais, IoT, drones, Gestão da Segurança da Informação (blockchain) 

dentre outras, em um período de 04 (quatro) anos, sempre regidos pela premissa da 

transparência e da publicação ativa de Dados Abertos não proprietários. 

 
12.04. CRIAR A REDE PÚBLICA DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS: 

Criar a Rede Pública de Inovações Tecnológicas (REPIT), composta em formato 

horizontal de Conselho Consultivo, com Comitê Executivo na linha das Parcerias Público- 

Privadas (PPPs), na qual os servidores públicos municipais poderão compartilhar 

conhecimentos, projetos e experiências inovadoras, com grandes empresas parceiras do 

setor de alta tecnologia, direcionando as propostas para a melhoria da gestão pública e 

aprimoramento dos serviços prestados aos munícipes. 

 

12.05. INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE SOFTWARE LIVRE: 

Aprovar legislação contendo a Política Municipal de Software Livre, para uso 

exclusivo dessa modalidade de sistemas na Administração Pública; contendo as diretrizes 

para e-Gov Municipal não proprietário bem como as demais normativas para o 

funcionamento adequado de toda a plataforma de gestão pública no município, em que os 

sites e aplicativos incorporem as licenças “Creative Commons”, A3P, W3C. 

 

 



12.06. LIDERAR NO BRASIL O RANKING DA ONU DE GOVERNO ELETRÔNICO: 

Terr como meta alcançar os maiores os indicadores municipais de Transparência 

para cada órgão da Administração Pública direta e/ou indireta, premiando os maiores e 

melhores avanços. No prazo de 03 (três) anos levar a cidade a liderar os rankings 

padronizados internacionalmente sobre os Índices de Transparência de Portais Públicos 

de Informação e para isso exibir comparativos de indicadores e evidências, e montando 

rankings de fácil compreensão. 

 
12.07. REESTRUTURAR O PARQUE DIGITAL PÚBLICO MUNICIPAL A PARTIR DE 

OUTSOURCING: 

Mudar a forma de contratação e compra de suprimentos (materiais, recursos, 

insumos, equipamentos) para o setor de Tecnologia da Informação público municipal, 

evitando passivos imobilizados ultrapassados no patrimônio da cidade e optando pelo 

modelo mais econômico e transparente de contrato via Outsourcing do parque de 

computadores, impressoras, servidores e linhas de internet e telefonia como base de 

infraestrutura para as operações digitais do governo, mantendo atualizados todos os 

equipamentos com o que há de mais moderno. 

 
12.08. ATUALIZAR TODA A REDE DE LÓGICA DO PARQUE DIGITAL 

GOVERNAMENTAL: 

Readequar as estruturas físicas e lógicas de todos os próprios municipais, com 

acesso à internet de alta velocidade. 

 

12.09. APROVAR O PLANO MUNICIPAL DE DADOS ABERTOS: 

Através de Lei Municipal, em linha com os Decretos Federais Nº 8.135, de 4 de 

novembro de 2013, que reforça a Gestão da Segurança da Informação e das 

Comunicações e o de Nº 8.777/2016, a fim de estabelecer todas as fases e etapas para a 

publicação dos Planos Municipais de Dados Abertos para cada Secretaria Municipal, 

Autarquia, Fundação, departamentos, setores e demais órgãos ou entidades da 

Administração Pública Municipal direta e indireta. A Política Municipal de Dados Abertos 

(Open Data - Open Knowledge) buscará viabilizar a acessibilidade digital, fácil, amigável, 

simples e intuitiva, para que todos os cidadãos possam obter informações concretas, 

atualizadas e completas sobre a cidade, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. 

 
12.10. IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE DADOS ABERTOS 

(IMDA): 

Com a mesma modelagem do nível nacional, adaptada ao nível de governos 

subnacionais, criar e implementar a Infraestrutura Municipal de Dados Abertos (IMDA). 

 
12.11. PUBLICIZAR O CATÁLOGO MUNICIPAL DE BASES DE DADOS ABERTOS: 

Criar o Catálogo Municipal de Bases de Dados Abertos, colocando todas as 

informações georreferenciadas disponíveis para consulta no Arquivo Público Municipal. 

 

 

 

 



12.12. REALIZAR OS ENCONTROS MUNICIPAIS SOBRE DADOS ABERTOS: 

No intuito de aumentar a participação e o conhecimento de jovens e de cidadãos 

sobre o formato de Dados Abertos para a publicação de informações públicas, realizar 

semestralmente em datas combinadas via formulários abertos de consulta pública e 

construção democrática, colaborativa e participativa. 

 
12.13. ASSEGURAR O “NÍVEL 3” EM DADOS ABERTOS PARA TODOS OS 

PORTAIS: 

Todos os órgãos da Administração Pública construirão o seu Plano de Dados 

Abertos, vigente para 03 (três) anos, que será monitorado para ficar sempre em dia com 

os compromissos e metas estabelecidos. Todos os dados já publicados serão mantidos 

atualizados de acordo com a periodicidade estipulada no respectivo PDA, observando-se 

os critérios internacionais de Dados Abertos. O órgão promoverá periodicamente, ações 

de capacitação para seus servidores nas competências necessárias aos projetos de 

Dados Abertos. Os eventuais problemas detectados nos dados disponibilizados e 

comunicados pelos cidadãos deverão ser prontamente corrigidos. Os órgãos definirão 

todas as estratégias para manter um investimento contínuo nos dados (abertura, 

utilização e uso). 

 

12.14. CRIAR O SISTEMA MUNICIPAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO: 

Elaboração e Implementação de todos os Programas de Transparência no Sistema 

Municipal de Acesso à Informação, de acordo com a Lei Federal Nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 com todas as formas pelas quais a população possa exercer 

amplamente seu Direito de Acesso à Informação e com formatação responsiva, 

disponibilizando todas as informações necessárias ao pleno exercício da cidadania, 

focando especialmente na transparência da governança e gestão de recursos públicos 

municipais. Buscamos nesse ponto liderar os rankings subnacionais dos seguintes 

indicadores:  

a) índice de desenvolvimento de governo digital;  

b) índice de Infraestrutura de telecomunicações;  

c) índice de serviços digitais;  

d) índice de participação eletrônica cidadã. 

 
12.15. PROJETO DE CIDADE MAIS TRANSPARENTE DO BRASIL: 

Construção de um novo e remodelado Portal da Transparência, mediante Termo de 

Cooperação Técnica com a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, o 

Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do 

Estado a fim de se tornar o projeto mais avançado (piloto) de padronização nacional dos 

Portais de Transparência das demais cidades brasileiras. 

 
12.16. REESTRUTURAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (MUNICIPAL - ATIVA): 

Contendo Guia de Serviços Públicos, Dados Abertos, Compras Abertas, Gastos 

Abertos e Contas Abertas, Contas ONLINE, o Novo Portal será construído com 

tecnologias W3C e adaptados em aplicativos responsíveis, em Licenças Abertas de 

Creative Commons, com Acessibilidade para deficientes visuais e áudio-leitura, 



incorporando ainda o sistema Rybenná e Linguagem de Sinais Libras, visando promover 

maior eficácia, eficiência, efetividade e economicidade do governo municipal, permitindo 

que possam ser oferecidos melhores serviços de TI que respondam às exigências de 

transparência e prestação de contas para a sociedade. 

 
12.17. LANÇAR O PORTAL MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 

Elaborado com tecnologias W3C e adaptados em aplicativos responsíveis, em 

Licenças Abertas de Creative Commons, com Acessibilidade para deficientes visuais e 

voz de leitura (áudio-leitura), incorporando ainda o sistema Rybenná e Linguagem de 

Sinais Libras, será uma forma de Plataforma de Cidadania Digital para o registro de novas 

ideias, soluções e problemas encontrados na cidade da Estância de Atibaia, na qual os 

munícipes poderão ter acesso responsivo por meio de computadores, tablets ou 

smartphones, sendo que esta plataforma será integrada ao Portal. 

 
12.18. IMPLEMENTAR O SISTEMA e@-SIC LIVRE: 

Implementar, adaptado ao nível municipal, o Sistema Eletrônico Digital de Pedidos 

de Informação segundo a Lei de Acesso à Informação. 

 

12.19. IMPLEMENTAR O SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA e@-CIDADES: 

Especialmente concentrado no Controle de Almoxarifado e Patrimônios Públicos, 

com Transparência e no formato de Dados Abertos com Painel Unificado de Informações. 

 
12.20. IMPLEMENTAR APLICATIVO DE ZELADORIA URBANA PARTICIPATIVA: 

Implantar o software de Zeladoria Urbana Participativa (ZUP), aplicativo de celular 

para agilizar as demandas de serviços públicos, tornando muito mais efetivo o 

atendimento das necessidades da população, aprimorando-o com fotografias digitais 

georreferenciadas e devolutiva sobre o número da Ordens de Serviço (OSs) e data 

prevista de realização da manutenção. 

 
12.21. IMPLEMENTAR APLICATIVO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL “CIDADÃO 

FISCAL": 

Disponibilizar gratuitamente aplicativo responsivo para o acompanhamento por 

parte dos cidadãos de todos os projetos apresentados no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal (controle de proposituras). Também será permitido o acompanhamento dos 

trabalhos e dos gastos de cada gabinete de cada vereador da Câmara Municipal da 

Estância de Atibaia. 

 
12.22. IMPLEMENTAR APLICATIVO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL "WIKILEGIS": 

Disponibilizar gratuitamente aplicativo responsivo para o registro de novas ideias 

geradas pelos munícipes sobres novas legislações ou alterações necessárias no 

Ordenamento Jurídico Municipal, sendo que o mesmo também será utilizado para 

consultas públicas. 

 

 

 



 
12.23. IMPLEMENTAR PLATAFORMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS 

(GED): 

Implementar uma Plataforma de Gestão Eletrônica de Documentos visando à 

métrica de “papel zero” no trâmite de processos no âmbito da Administração Pública 

Municipal. A plataforma de GED terá instruções normativas para padronização dos 

hyperlinks fixos que direcionem para as versões mais novas e atualizadas de todos os 

dados e informações sobre processos, documentos, planilhas, tabelas, gráficos, atos, 

portarias, pareceres, resoluções, decretos e legislações municipais. 

 
12.24. IMPLEMENTAR SISTEMA DE DADOS TERRITORIAIS GEOREFERENCIADOS 

“GEO-SANCA": 

Criar o Sistema Geo-Sanca, cujo Portal publicará as relações com o nome, 

metragem do lote e código do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de todos os 

imóveis da cidade, bem como ortofotos e demais dados georreferenciados do município. 

 

 

Atibaia, 12 de setembro de 2.020. 

 

 

Ernesto Carlos da Costa 

Candidato a Prefeito Municipal 

Município da Estância de Atibaia - SP 


