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Prefeito:
Dr. Válter Suman (PSB)
Vice-prefeita:
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TRABALHAR E FOCAR NA 2ª FASE DO PLANO DE GOVERNO

O desenvolvimento da 1ª Fase do Plano de Governo do PSB de Guarujá, levado a efeito neste período
de 2017 a 2020, demonstrou que somente com perseverança, seriedade, responsabilidade social,
planejamento, determinação e muito trabalho é possível enfrentar desafios como os que foram impostos
à nossa cidade nos últimos anos.
Com humildade, responsabilidade, organização, planejamento e, agora, com a experiência adquirida, o
PSB de Guarujá pretende avançar para a 2ª fase do Plano de Governo, a ser implantada entre 2021 e
2024, sem esquecer do estado caótico em que nossa cidade se encontrava até 2016, situação que
clamava por cuidar da cidade e das pessoas. Em outras palavras, tirar a cidade da UTI.
Com perplexidade e tristeza, vimos o comprometimento da autoestima das pessoas e a perda da
credibilidade dos governantes.
Toda essa situação – e mais os desafios administrativos, financeiros, a necessidade de enfrentamento de
entraves históricos que bloqueavam o nosso crescimento, os desmoronamentos dos morros, as
emergências e, por fim, a pandemia – intensificou ainda mais o nosso foco nas responsabilidades, nos
deu mais força nas lutas e fomentou ainda mais a nossa fé em superar tantas adversidades.
Agora, um novo momento se aproxima: o momento de reafirmar as políticas já implantadas e avançar
aquelas que ainda exigem um cuidado especial.
Juntos, população, setor produtivo e poder público estão vencendo a Covid-19 e superando com valentia
e de cabeça erguida todas as consequências sociais e econômicas desta crise.
A cidade está pronta para retomar o seu desenvolvimento e garantir melhor qualidade de vida para
nossa gente. Porque o nosso povo é assim. Não foge à luta.
O futuro nos reserva mais transformações, agora, já melhores estruturados e planejando técnica,
financeira e politicamente as ações que serão desenvolvidas no período de 2021 a 2024, acreditamos
que podemos avançar mais, sempre com muito trabalho, pois O TRABALHO SERÁ SEMPRE A NOSSA
MARCA.
Com mais experiência, identificados os ajustes ainda necessários e, simultaneamente, as ações em
desenvolvimento, cientes dos avanços da 1ª Fase do Plano de Governo nas diversas áreas da
administração pública, e conhecedores dos novos desafios a serem enfrentados nesse novo momento
nacional pós-pandemia, estamos prontos para iniciarmos a 2ª Fase do nosso Plano de Governo. Vamos
juntos!

“VENCENDO DESAFIOS, CUIDANDO DA CIDADE E DAS PESSOAS”
Dr. Válter Suman – Prefeito
Dra. Adriana Soares de Araújo Machado - Vice-prefeita
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EIXO 1
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- CUIDANDO DA CIDADE E DAS PESSOAS -
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CUIDANDO DA SAÚDE DAS PESSOAS

NOVA UPA VICENTE DE CARVALHO/ITAPEMA


Concretização do novo prédio de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Pae Cará.
Processo licitatório em andamento, com início ainda em 2020.

NOVO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE NA ANTIGA UPA JARDIM BOA ESPERANÇA


Reforma e adequação para instalação do Centro Integrado de Saúde no bairro Jardim Boa
Esperança, englobando os serviços da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Dengue,
Zoonoses e Samu.

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS


Construção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).



Ampliação do Ambulatório de Referência em Especialidades (ARE) de Guarujá.



Construção do Ambulatório de Referência em Especialidades (ARE) de Vicente de Carvalho.



Construção da USAFA da Cidade Atlântica.



Construção do Ambulatório de Especialidades em Diabetes e lesões relacionadas.

REFORMA E ADEQUAÇÕES


Revitalização das unidades de saúde. Já foram entregues as reformas das unidades do Jardim
Brasil, Vila Edna, Sítio Conceiçãozinha, Cidade Atlântica e Vila Rã. Demais unidades também
receberam intervenções, como as UPAs de Vicente de Carvalho e de Santa Cruz dos Navegantes,
ARE, CEO, SIAD, Programa Docinhos e a Unidade Complexa William Rocha. Agora, os avanços
chegarão aos seguintes equipamentos:


Adequação da UBS do Pernambuco.



Reforma da UBS da Vila Baiana.



Reforma da UBS da Vila Alice.



Reforma da UBS de Morrinhos.
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Reforma da UBS do Pae Cará.



Reforma do CAPS II.



Reforma da UPA da Enseada (estruturação e revitalização).



Reforma do Pronto Socorro de Santa Cruz dos Navegantes.



Ampliação e adequação da farmácia da Vila Júlia.



Readequação dos consultórios de odontologia.



Reforma do SVO/IML.

UPA RODOVIÁRIA


Manutenção dos investimentos na reforma do antigo PAM, com revitalização, humanização no
atendimento, estruturação técnica-profissional e ampliação de leitos. Já foram entregues 30
novos leitos - 14 de enfermaria e 16 de suporte avançado, e vamos continuar avançando.

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE VICENTE DE CARVALHO/ITAPEMA


Ampliação dos investimentos na estruturação técnica-profissional para o atendimento pediátrico.
Mais de 500 atendimentos diários são realizados na unidade.

NOVOS LEITOS DE UTI


Manutenção dos novos leitos de UTI/SUS criados em 2020, superando o índice da Organização
Mundial da Saúde (OMS) de pelo menos um leito de UTI para cada 10 mil habitantes. A
ampliação da parceria entre Prefeitura e Hospital Santo Amaro é fundamental para garantir
atendimento de urgência à população.

ATENDIMENTO À MULHER


Priorizar ainda mais o atendimento à saúde da mulher, a exemplo da Casa Rosa, que desde a sua
implantação, em 2018, já realizou mais de 10 mil atendimentos, englobando gestação de alto
risco, mastologia, cirurgia ginecológica e de planejamento familiar, além de exames de
colposcopia e ultrassonografia.
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AUMENTO DA OFERTA DE ATENDIMENTOS


Busca constante pelo aumento no atendimento em especialidades como neurologia,
dermatologia, proctologia, otorrinolaringologia e oftalmologia.

MUTIRÕES DE SAÚDE


Ampliação no serviço de ultrassonografia com a realização de mutirões de abdômen, mama e
transvaginal, além dos mutirões de retina, tracoma, oftalmologia, fonoaudiologia e prótese
dentária.

AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS


Aquisição de novos equipamentos médico-hospitalares.



Ampliação do parque tecnológico das unidades de saúde.



Reestruturação dos serviços de transporte sanitário.



Renovação da frota para o Samu, Dengue, Transporte Sanitário e CTA-Móvel.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL


Fortalecer práticas de capacitação profissional para funcionários da rede municipal de Saúde,
com conteúdo de vigilância em saúde, gestão de clínica, preceptoria, segurança do paciente,
gestão de emergência em saúde pública entre outros.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL


Implantar o Programa de Residência Médica e multiprofissional para qualificar e valorizar a
Atenção Primária em Saúde.

PARCERIAS E CONVÊNIOS


Implantação da Central de Hemodinâmica junto ao Hospital Santo Amaro. Equipamento
fundamental para salvar vidas, a central de hemodinâmica vai auxiliar no diagnóstico de infarto
agudo do miocárdio ou obstruções causadoras de infarto.



Intensificação das tratativas com o Governo do Estado para implantação do Ambulatório Médico
de Especialidades (AME +).
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Incremento na contratualização com o Hospital Santo Amaro.



Fortalecer e formalizar parcerias/contratos com universidades da Região.



Repactuar o número de vagas para especialistas, ampliando o acesso às referências na região e
no Estado.



Formalização de convênios e parcerias com clínicas especializadas para tratamento de
dependentes químicos.



Formalização de termos de colaboração para práticas integrativas e complementares
(hidroterapia, acupuntura entre outras).



EDUCAÇÃO FORMANDO CIDADÃOS

MELHORA CONSTANTE DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – IDEB


A educação de Guarujá obteve o melhor índice do IDEB em toda sua história. Seguir neste
caminho com a aplicação de ainda mais investimentos e incentivos pedagógicos para os mais de
33 mil alunos é meta constante.

MERENDA, MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME


Manutenção da entrega de material escolar integrado à moderna pedagogia e uniforme de bom
padrão aos alunos da rede municipal, incluindo de creches conveniadas.



Merenda nutritiva, com cardápio variado e de qualidade para contribuir com a elevação dos
níveis de aproveitamento dos alunos.

TABLETS PARA PROFESSORES E ALUNOS – ERA DIGITAL


A Era Digital é uma realidade em todas as atividades da vida moderna. Assim, além do
aprimoramento na utilização das lousas digitais (atualmente existem mais de 160 salas
multimídias em funcionamento), a introdução da utilização dos tablets por professores e alunos
será praticada em toda a rede municipal de ensino.

NOVAS CRECHES


Construção de três novas unidades com a liberação judicial das obras de creches que estavam
paralisadas desde 2016, sendo retomadas ainda em 2020 as obras das creches da Vila Edna,
Cidade Atlântica e Morrinhos, ofertando mais vagas.
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Criação de novas vagas em creches (1.805 vagas foram criadas desde 2017), ampliando o
convênio com entidades parceiras e construindo novas creches em bairros com demanda
crescente. Aproximadamente 5 mil crianças são atendidas atualmente.

CENTROS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMUNITÁRIAS (CAECs)


Construção dos CAECs dos bairros Perequê e da Vila Baiana.



Continuidade do projeto CAEC em Ação, que desde 2017 realizou mais de 70 mil atendimentos.



Manutenção dos cursos profissionalizantes e atividades físicas nos CAECs, que atendem mais de
36 mil pessoas por ano.



Construção de novas piscinas públicas, a exemplo da recém inaugurada no CAEC de Morrinhos.

REFORMAS DE UNIDADES DE ENSINO


Continuidade nos investimentos na reforma, manutenção e ampliação de escolas e CAECs. Mais
de 12 foram totalmente reformadas desde 2017.

FACILITADOR VOLUNTÁRIO


Utilização de corpo técnico voluntariado para o pleno desenvolvimento das atividades esportivas
e culturais em escolas, centros esportivos e CAECs.

EDUCAÇÃO INTEGRAL


Priorização de ações para a retomada da educação integral, especialmente pelo critério de
vulnerabilidade social e do IDEB de cada escola.

ENSINO À DISTÂNCIA (EAD) NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)


A introdução do ensino à distância (EAD) no EJA, favorecendo a maior participação de pessoas
no processo de educação, com redução de custo de locomoção e de tempo.

CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO E EQUILÍBRIO DO QUADRO PESSOAL


Chamamento dos profissionais habilitados em concurso público na área de Educação Especial (DI,
DA, DV).



Especialização no atendimento com profissionais em todas as salas de recursos para alunos com
deficiência.



Capacitação de professores e servidores de apoio administrativo.
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ESPORTE PARA TODOS: FATOR DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL

ESPORTE PARA TODOS


Construção de novos centros esportivos e quadras nos bairros e comunidades. Já foram
entregues as quadras de futebol society nas escolas Mário Cerqueira, Maria Eunice da Cruz e a
quadra Johnson Kendrick Feliciano da Costa – K9, na Rua Tocantins – Perequê.



Instalação de novas academias ao ar livre em praças e áreas públicas.



Implantação do Programa “Esporte nos CAECs”, com a intensificação e estruturas de atividades
esportivas e competições nestas unidades de ensino.

PROJETOS E PROGRAMAS


Continuidade e aprimoramento do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte (Promifae),
criado em 2019.



Desenvolvimento e reestruturação técnica da Virada Esportiva.



Promoção de Torneios Intercomunidades e os Jogos Intercolegiais.



Promoção de Campeonatos de Surf Colegial e demais esportes aquáticos.



Incentivo e estruturação do Projeto Viver Bem.



Ampliação do Programa de Incentivo ao Esporte (Bolsa Atleta) que propicia a seleção das
modalidades esportivas de rendimento que representam a cidade de Guarujá nas competições
junto à secretaria estadual de Esportes, Ligas, Associações e Federações no Estado de São Paulo.
Atualmente, 400 atletas são atendidos, divididos em 33 modalidades esportivas.



Ampliar o apoio na realização de eventos esportivos na Cidade, atraindo competidores de várias
regiões do Estado e do Brasil, fomentando toda a cadeia turística. Mais de 200 eventos foram
realizados desde 2017.

ESPORTES NA PRAIA


Incentivo e estruturação de esporte de areia e aulas de ginástica, ioga e funcional nas orlas das
praias.

CENTROS DE ESPORTES


Conclusão da Reforma do Ginásio Guaibê, que está em andamento após anos de paralisação.



Reestruturação do Estádio Municipal Antônio Fernandes, após saneamento de antigos entraves
jurídicos.
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Reforma e reestruturação do Ginásio do Tejereba, com projeto e recursos conveniados.

FUTEBOL DE CAMPO - A GRANDEZA DAS VÁRZEAS E AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL


Criação do Programa de Apoio e Incentivo ao Futebol de Várzea através de parcerias na
promoção da conservação das praças de esportes e na criação de escolinhas de futebol para
atendimento à comunidade.



Implantação de projeto de participação dos clubes de várzea, detentores de concessões de uso,
em programas de saúde pública e de cunho social desenvolvidos no município, a exemplo da
campanha de doação de sangue, Outubro Rosa, Novembro Azul, Campanha do Agasalho e
outras promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade.



CULTURANDO: A CULTURA UNIDA FAZENDO ARTE

CASA DA CULTURA


Criação da Casa da Cultura, espaço arquitetonicamente planejado para o fomento de atividades
culturais, através do desenvolvimento de cursos, apresentações, exposições e mostras culturais.

O FAROL DO ITAPEMA É NOSSO


Agora sob tutela do Município, o Farol do Itapema será revitalizado, assim como os espaços ao
entorno para a realização de oficinas de arte e apresentações artísticas.



Marco referencial do Distrito de Vicente de Carvalho/Itapema, o Farol finalmente estará aberto à
visitação do público.

CONCHAS ACÚSTICAS


Construção e montagem de Conchas Acústicas nos bairros, praças e na orla turística das praias
para apresentações artísticas de música, dança, teatro e outras expressões culturais.

NOVO TEATRO DE VICENTE DE CARVALHO/ITAPEMA


Construção de um novo teatro em Vicente de Carvalho para o fomento e desenvolvimento de
manifestações culturais e artísticas, inclusive para formação de novos atores e atrizes / teatroescola com incentivos ao teatro amador.

10

PROJETO CALÇADÃO CULTURAL


Criação e montagem de espaços cenográficos nas calçadas, calçadões e praças da cidade para
exposições temporárias de obras artísticas e fazedores de arte nas áreas da música, teatro,
dança e artesanatos.

PASSARELAS GASTRONÔMICAS E CULTURAIS


Implantação de polos gastronômicos sazonais, ocupando trechos de ruas e praças para a
instalação de equipamentos para a mostra da gastronomia do bairro, com apresentações de
artistas locais e convidados.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO


Reestruturação, conservação e revitalização dos monumentos históricos da cidade como a
Fortaleza da Barra, Farol do Itapema, Ermida Santo Antônio do Guaibê, Forte de São Felipe e o
Casarão da Santa Emília, através de convênios e parcerias com a iniciativa privada.

MÚSICA AO VIVO


Revisão e modernização da legislação que regulamenta as apresentações de música ao vivo nas
casas noturnas, debatendo com artistas, promotores de eventos e proprietário dos
estabelecimentos.

CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS


Construção, em parceria com a iniciativa privada, do Centro de Tradições Nordestinas para a
realização de eventos musicais, artísticos, culturais e de divulgação da culinária nordestina.

MOVIMENTO CULTURAL DA CAPOEIRA


Implementação, incentivo e adaptação de espaços públicos para o desenvolvimento da capoeira
nos bairros, comunidade e na orla das praias. Inclusão nos calendários cultural e oficial de
apresentações de rodas de capoeira na orla das praias e praças da cidade, inclusive nas
comemorações de virada de ano.

FINANCIAMENTO DA CULTURA


Criação e implantação do Sistema Municipal de Financiamento e Incentivo à Cultura, conforme a
legislação em vigor, através de convênios e da participação de iniciativa privada.

CARNAVAL


Inclusão no calendário cultural as apresentações das escolas de samba da cidade, nos espaços
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turísticos públicos e privados, na rede de hotelaria, pousadas e restaurantes.


Em parceria com a iniciativa privada (PPP), instalação da Passarela do Samba, espaço fixo para
apresentação de escolas de samba da cidade, convidadas de outras regiões, além de blocos e
demais agremiações culturais folclóricas.



Instalação, em parceria com as escolas de samba, de oficinas de artes voltadas para o carnaval
(confecção de alegorias e fantasias).



CIDADE MAIS INCLUSIVA

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS


Implantação do atendimento dos serviços dos CRAS nos bairros Santa Cruz dos Navegantes e
Perequê.



Reestruturação operacional e informatização dos CRAS nos bairros Morrinhos, Vicente de
Carvalho, Santa Rosa e Enseada.

GESTÃO INFORMATIZADA – MAIOR EFICIÊNCIA


Informatização de todo o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de modo a aprimorar a
gestão do sistema e garantir melhor eficiência e qualidade nos atendimentos.

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA


Ampliação do serviço 24 horas para atendimento e acolhimento, intensificando a abordagem
social, com atendimento psicossocial, visando à reintegração e encaminhando para as cidades de
origem.

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA


Trabalhando em sintonia com a Delegacia da Mulher, que recebeu uma nova sede, a implantação
da Casa de Acolhimento para a mulher vítima de violência proporcionará um espaço específico
para proteção e atendimento psicossocial.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS


Criação de Programa de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas portadoras de
deficiência e pessoas idosas.
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Criação do Programa Centro Dia para atendimento ao idoso que necessita de cuidados durante o
dia, retornando ao final para sua residência, mantendo, assim, os vínculos sociais e familiares,
sendo ofertadas refeições, terapia ocupacional e acompanhamento psicossocial.

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL


Fomento à estruturação, planejamento, organização e compromisso social, na assistência e
segurança alimentar das pessoas, principalmente em períodos de crise, como os vitimizados
pelos desmoronamentos dos morros e dos efeitos da pandemia da COVID-19, como a
distribuição de cestas básicas – benefício eventual.


Restaurante Bom Prato: Gestão junto ao Governo Estadual para implantação de novos
restaurantes Bom Prato nos bairros Pae Cará, Pernambuco, Perequê e Santa Cruz dos
Navegantes.



Restaurante Popular: Aumento e manutenção das quantidades de refeições ofertadas nos
Restaurantes Populares.



Banco de alimentos: Construção e instalação do banco de alimentos municipal.



FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: CIDADE SOLIDÁRIA

CONCEITO CIDADE SOLIDÁRIA


Ampliar ações que visam à mobilização da sociedade na doação de alimentos, roupas, materiais
de higiene, como o exemplo ocorrido nas crises dos desmoronamentos dos morros e da
pandemia, quando foram evidenciados ainda mais o espírito de fraternidade inerente ao ser
humano e a importância do trabalho voluntário do Fundo Social de Solidariedade de Guarujá.

CRIAÇÃO DOS SELOS EMPRESA SOLIDÁRIA E AMIZADE SOLIDÁRIA


Reconhecimento, por meio da criação dos selos Empresa Solidária e Amizade Solidária, com
objetivo de ampliar cada vez mais a quantidade e qualidade dos parceiros sociais e daqueles que
participam ativamente das campanhas de arrecadação e de prestação de serviços promovidas
pelo Fundo Social para atendimento às comunidades carentes de nossa cidade.



A certificação com os selos poderá ser incorporada às marcas e logos empresariais, distinguindo
e identificando positivamente as ações solidárias para toda a sociedade, estimulando a
participação de novos parceiros.
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL


Ampliação de vagas de cursos gratuitos de capacitação profissional e geração de renda, incluindo
nos bairros.

PADARIA ARTESANAL


Extensão do curso a outros espaços públicos, a exemplo dos CAECs.



Ampliação de vagas.



Busca por novas parcerias com empresas da região para inserção dos formandos no mercado de
trabalho e estimular a livre iniciativa.

HOTELARIA SOLIDÁRIA


Criação de programa de capacitação profissional na área de hotelaria, com cursos voltados aos
serviços oferecidos pelos hotéis e pousadas, que serão realizados na própria rede hoteleira, para
absorção pelo mercado de trabalho.

PROFISSIONALIZAÇÃO DE PESSOAS NO RAMO DE GASTRONOMIA


Criação de programa de capacitação profissional em gastronomia, com cursos de culinária, a
serem ministrados em estabelecimentos do ramo.

OFICINA DE BRINQUEDOS


Ampliação do projeto de restauração de brinquedos usados e danificados, recuperando para
doação a crianças carentes.

CAMPANHA PAPA-LACRE


Ampliação de pontos de arrecadação de lacres de alumínio para a futura troca por cadeiras de
rodas, banho e andadores. Uma parceria que já foi bem sucedida entre o Fundo Social de
Solidariedade e as Bibliotecas Municipais e que merece ser ampliada.

DOAÇÃO DE ÓCULOS


Fomento à doação de óculos a pessoas de baixa renda, incentivando novas parcerias a exemplo
do caso de sucesso já existente com o Lions Clube.
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PROJETO PÃO NOSSO


Continuidade do projeto social que viabiliza a arrecadação de alimentos por parte das entidades
sociais assistidas pelo Fundo Social, os quais efetuam a captação diretamente nos
supermercados parceiros. Tais doações são direcionadas pelas próprias entidades ao
atendimento de famílias carentes referenciadas pelas mesmas.

TARDE FELIZ


Ampliação do projeto Tarde Feliz, feito em parceria com restaurantes fast-food, que
proporcionam às crianças carentes das comunidades uma tarde de diversão com alimentação,
brindes e brincadeiras, inclusive com transporte. Um dia inesquecível para essas crianças.

SOLIDARIEDADE FESTIVA: NATAL, PÁSCOA E DIA DAS CRIANÇAS


Promoção e incentivo às comemorações de tradicionais datas festivas junto às famílias e crianças
carentes das comunidades como fortalecimentos das relações de fraternidade universal.

EVENTOS SOLIDÁRIOS


Fortalecimento e ampliação das parcerias com a classe empresarial na promoção de eventos
solidários, a exemplo do Baile Oficial da Cidade e jantares solidários, cuja renda é integralmente
revertida às ações sociais do Fundo Social de Solidariedade.

OUTRAS CAMPANHAS E AÇÕES: INTEGRAÇÃO SOLIDÁRIA


Ampliação e fortalecimento de campanhas e ações promovidas ou integradas ao trabalho
solidário do Fundo Social.



Campanha do Agasalho.



Campanha Outubro Rosa.



Campanha Novembro Azul.



Campanhas de Saúde e Bem-Estar diversas.



Visitas fraternas a asilos, creches, hospitais entre outros.
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CIDADE SUSTENTÁVEL: PRESERVANDO O QUE É NOSSO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAVA DA PEDREIRA


Fiscalização e monitoramento na implantação das obras da Cava da Pedreira, executada pela
SABESP, principal equipamento capaz de garantir segurança hídrica na temporada e em períodos
de estiagem.



Fiscalização e controle do cumprimento do contrato pela SABESP junto ao município, na
realização de obras de saneamento e fornecimento de água.

RESÍDUOS SÓLIDOS


Construção do Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com espaço para as cooperativas
de catadores, custeado com recursos financeiros provenientes de TACs.



Instalação de Usina de Compostagem.

ECOPONTOS - RECICLÁVEIS


Ampliação da quantidade de Ecopontos (contêineres), com instalação em diversos bairros de
Guarujá e Vicente de Carvalho/Itapema, para a coleta de resíduos sólidos recicláveis.

LOGÍSTICA REVERSA


Ampliação da rede de pontos de coletas de produto “pós-consumo”, como baterias, pilhas, óleos,
entre outros, garantindo a diminuição do descarte irregular desses produtos tóxicos.

COOPERATIVAS DE CATADORES


Incentivos à criação de novas cooperativas de catadores e fortalecimento das relações com as
cooperativas existentes, com a manutenção dos subsídios.

HORTO MUNICIPAL


Criação do Centro de Educação Ambiental no Horto Municipal, estruturando com oficinas de
educação ambiental, Viveiro de Mudas e orientações de plantio de espécies da Mata Atlântica.

PLANTIO DE ÁRVORES


Intensificação do plantio permanente de árvores nas vias públicas (calçadas) e praças. Desde
2017, mais de 3.500 árvores foram plantadas, e esse número deve ser ampliado ainda mais,
como política de manutenção da qualidade do ar na Cidade.
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL


Maior interação entre órgão licenciador e o administrado, com a estruturação administrativa,
técnica e profissional para análise de licenciamentos ambientais para empreendimentos de
baixo impacto.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO


Implantação da segunda Unidade de Conservação e a criação do corredor ecológico no
município, em complementação com a Unidade de Conservação Serra do Guararu, a primeira
criada na cidade.

SEGURANÇA AMBIENTAL


Ampliação do intercâmbio técnico-científico com universidades e centros de pesquisas para
manter o permanente monitoramento das fontes com potencial poluidor na Baixada Santista,
atuando preventivamente ou acionando o Plano de Contingência.

COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS/TACs


Incrementação na captação de recursos financeiros provenientes de compensações ambientais e
Termos de Ajustamento de Condutas (TACs), para aplicação nas Políticas Públicas
Socioambientais.



Um exemplo de sucesso foi a utilização, com aval do Ministério Público do Estado de São Paulo, e
do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, de recursos provenientes de TAC para a
instalação do Hospital de Campanha na Base Aérea, em Vicente de Carvalho, durante o
enfrentamento à pandemia. O equipamento realizou 320 atendimentos.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA


Fortalecimento representativo e técnico-científico do COMDEMA na discussão das questões
ambientais de Guarujá e da Região da Baixada Santista.



CIDADE MAIS SEGURA

ARMAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL


Com o armamento da Guarda Civil, que teve início em 2019, boa parte do efetivo já pode realizar
um patrulhamento preventivo com maior eficiência pela cidade. Inicialmente feito com pistolas
380, o objetivo é ampliar o poder de fogo da GCM com aquisição de armamento pesado como
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carabinas e espingardas.


Orientação, capacitação e muito treinamento precedem o armamento de cada guarda.

AUMENTO DO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL


Continuidade do programa de aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, que nos últimos
anos teve um incremento de 20%. Atualmente, mais de 330 Guardas Civis Municipais fazem
parte do efetivo da GCM, com treinamento e orientação constantes para abordagens sociais. A
abertura de novos concursos públicos é um processo que garante a ampliação do efetivo, cada
vez mais necessário.

COORDENADORIAS DA GCM


Após a recente criação da 2ª Coordenadoria da Guarda Municipal em Vicente de
Carvalho/Itapema, que atua presencialmente na região do comércio central, o objetivo é a
criação da 3ª Coordenadoria da Guarda, com atuação na área da Enseada, Perequê e Rabo do
Dragão.

CAVALARIA – GUARDA CIVIL MUNICIPAL MONTADA


A criação do Grupo de Cavalaria da Guarda Civil Municipal deverá permitir a atuação em áreas
de difícil acesso motorizado e possibilitar o apoio em eventos especiais dentro de todo o
perímetro urbano da cidade, além de favorecer a retomada dos serviços de equoterapia.

CENTRAL DE MONITORAMENTO


Ampliação da cobertura com câmeras de monitoramento nos principais pontos de Guarujá e
Vicente de Carvalho/Itapema, com a utilização de moderna tecnologia na captação de imagens
em alta resolução e a integração com os monitoramentos da orla das praias, avenidas, áreas
comerciais, câmeras particulares dos edifícios, residências e do transporte coletivo.

PATRULHA GUARDIÃ MARIA DA PENHA


Ampliação e fortalecimento do Programa Guardiã Maria da Penha, criado para garantir proteção
e segurança a mulheres vítimas de violência.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO


Manutenção e intensificação do Programa de Treinamento do Efetivo da Guarda Civil Municipal
para as diferentes áreas de atuação comunitária, nas abordagens sociais e no uso do armamento.
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CENTRAL DE SEGURANÇA INTEGRADA


A criação da Central de Segurança Integrada, montada junto ao Mirante da Campina e com a
integração com a Central de Monitoramento, possibilitará uma melhor interação no
Planejamento de Ações Conjuntas entre a Guarda Municipal e as polícias Civil e Militar.

COMBATE ÀS INVASÕES


Fortalecimento e estruturação operacional e tecnológica com auxílio de drones na prevenção e
combate a invasões e desmatamento.

FISCALIZAÇÃO DOS ESPORTES NÁUTICOS


Fortalecimento da parceria com a Marinha do Brasil (Capitania dos Portos) na fiscalização de
equipamentos náuticos, a exemplo dos jet-skis e outras embarcações nas praias, estuário e Canal
de Bertioga.



DEFESA CIVIL NA PROTEÇÃO DA SOCIEDADE

PLANO MUNICIPAL DE EVACUAÇÃO


Aprimoramento do Plano Municipal de Contingência.



Estruturação técnica operacional do Plano de Evacuação, no caso de sinistros e desastres
naturais, com a implantação de alarmes, sinalização, orientação e programação de ações
comunitárias emergenciais junto das populações em áreas de risco.



Criação do Núcleo de Proteção da Defesa Civil (NUDEC), para atuação específica nas áreas de
riscos ecológicos.



TRÂNSITO INTELIGENTE E CONECTADO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO


Criação do Departamento Municipal de Engenharia de Trânsito, com estruturação técnicaprofissional e operacional do setor, que será responsável por atuar nas demandas de trânsito de
forma mais intensa em períodos de temporada, finais de semana prolongados e nas situações
cotidianas de conflito com a movimentação de caminhões nas operações portuárias e
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metropolitanas.
TRANSPORTE ALTERNATIVO DE APLICATIVOS


Regulamentação do transporte alternativo por aplicativos e do serviço de motofrete.

PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA


Continuidade e intensificação da sinalização viária de ruas e avenidas, com pintura de faixas para
pedestres, implantação de lombofaixas, semáforos inteligentes em cruzamentos de risco,
afixação de placas de advertência e orientação de motoristas e pedestres, priorizando sempre as
vias próximas às escolas e locais de grande concentração e fluxo de pessoas.

CAMPANHAS EDUCATIVAS


Ampliação das campanhas educativas de respeito à legislação, educação e cuidados preventivos
no trânsito.

MAIS AGENTES DE TRÂNSITO


Contratação e treinamento de mais agentes de trânsito, em parceria com a Guarda Municipal,
para intensificação da presença deles na cidade, em especial nos cruzamentos de risco e reforço
na orientação de motoristas e pedestres.



ÔNIBUS MAIS MODERNOS E EFICIENTES

AR CONDICIONADO, WI-FI E NOVOS VEÍCULOS


Continuidade dos avanços na melhoria do transporte público municipal, que após 15 anos de
péssima qualidade no serviço e tarifa cara, foi concedido a uma nova empresa. Hoje, a cidade é
atendida por uma frota moderna, compromissada com a sustentabilidade, composta por mais
de 150 veículos que atendem cerca de 36 linhas, com média diária de aproximadamente 80 mil
passageiros.



Manutenção dos compromissos e investimentos necessários para a criação de um transporte
coletivo rápido, confortável, com veículos novos, ar-condicionado, Wi-Fi e preço socialmente
justo.



Manutenção da fiscalização permanente pelo órgão municipal que monitora a qualidade dos
serviços, pontualidade, capacitação dos funcionários e a satisfação dos usuários.
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CONSTRUÇÃO DE TRÊS NOVOS TERMINAIS


Terminal Enseada/Unaerp.



Terminal Perequê.



Terminal entre Morrinhos e Vila Zilda/Vila Edna.

NOVA RODOVIÁRIA MUNICIPAL


Implementação de projeto de revitalização e remodelação completa do layout da Estação
Rodoviária e de toda a área ao entorno, com a construção de espaços arquitetonicamente
integrados para o desenvolvimento de atividades comerciais e de turismo receptivo.



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TODOS

CIDADE PARTICIPATIVA


Implantação do Programa Cidade Participativa como facilitador do relacionamento entre a
Prefeitura e os diversos segmentos sociais organizados, como associações de bairros, entidades
de classe, inter-religioso, entre outros.

BATE PAPO DIGITAL


Criação do projeto Bate Papo Digital, com a ampliação da utilização das plataformas digitais
disponíveis para a realização de lives e videoconferências para maior interação e diálogo com os
segmentos sociais organizados, com ampla participação das assessorias de políticas públicas da
Prefeitura.

CASA DOS CONSELHOS


Adaptação e melhorias na Casa dos Conselhos, criada em 2019, para ampliação e diversificação
das relações sociais através de cursos, oficinas e ações de voluntariado.

IGUALDADE ÉTNICA E RACIAL


Criação da política do afroempreendedorismo na Cidade.



Implantar a Festa dos Povos e Terreiros.



Criação da Semana Tereza de Benguela, em valorização à mulher negra.



Criação do programa Frente Capoeira Guarujá, com a implementação de ações de apoio as
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academias de capoeira.


Continuidade e ampliação das ações da Semana da Igualdade Racial.



Criação da Casa da Igualdade Racial, em parceria com o Conselho da Comunidade Negra.



Concretizar a implantação do Conselho Municipal dos Direitos e Tradições dos Migrantes
Nordestinos, criado em 2020, para o desenvolvimento de ações e projetos que valorizem a
cultura nordestina, tão presente em Guarujá e Vicente de Carvalho/Itapema.

INTER-RELIGIOSO


Ampliação das campanhas contra a intolerância religiosa, com ações de comunicação e
conscientização das pessoas, incluindo nas escolas.



Atendimento diferenciado na regularização de igrejas e templos religiosos quanto à obtenção de
alvará de funcionamento, seguindo os critérios estabelecidos pela legislação.



Início dos estudos quanto à revisão das taxas do mobiliário fiscal e publicidade de igrejas e
templos religiosos.



Análise e prorrogação das concessões dos próprios públicos permissionados para igrejas e
templos religiosos, em de acordo com a lei.



Construção de uma política pública de apoio estrutural às datas comemorativas dos padroeiros.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA


Criação do Projeto Rua de Lazer Inclusiva.



Projeto Rota Acessível, com intervenções urbanísticas de acessibilidade nas principais avenidas e
corredores comerciais de maior fluxo de pessoas.



Ampliação do Projeto Emprego Inclusivo, com capacitação e encaminhamento de pessoas com
deficiência ao mercado de trabalho, em parceria com a iniciativa privada.



Ampliação dos cursos de capacitação para servidores públicos para atendimento às pessoas com
deficiência, nos variados setores da Administração, tanto em línguas de sinais (Libras) como a
legislação de direitos dos deficientes.



Implantação do Programa Cuidar de Quem Cuida, direcionado aos familiares de pessoas com
deficiência.



Ampliação e manutenção do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência do Guarujá.
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MULHERES


Criação do Centro de Referência da Mulher.



Implantação do Plano Municipal de Políticas para Mulheres e Pessoas com Identidade de Gênero
Feminino.



Criação de programa para acolhimento à mulher vítima de violência física ou psicológica, com
treinamento, qualificação e encaminhamento ao mercado de trabalho, garantindo sua
independência financeira e autoestima.



Ampliação da oferta de cursos, oficinas, palestras e workshop para qualificação, orientação
profissional e empreendedorismo às mulheres.



Trabalhar em parceria com a Saúde e Educação na diminuição da gravidez na adolescência.

JUVENTUDE


Fomento à criação de Grêmios Estudantis nas escolas da rede pública e particular de ensino com
propositura no Parlamento Juvenil Municipal.



Retomada do Centro de Referência da Juventude e criação de Comissão Gestora, com
reestruturação do Fundo Municipal de Juventude, em sinergia com o Conselho Municipal.



Criação da Central do Primeiro Emprego e fomento à realização de cursos profissionalizantes, de
qualificação e empreendedorismo para os jovens.



Restabelecer a abertura dos CAECs aos finais de semana para integração da juventude com
espaços de esporte e incentivo às práticas culturais.



Mapeamento do terceiro setor atuante com o público jovem no Município.



Inserir o jovem nas agendas culturais da Secretaria de Cultura e programas esportivos da
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, bem como nas ações de capacitação da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Portuário.

IDOSOS


Inclusão de conteúdo voltado ao processo de envelhecimento nos diversos níveis de ensino, em
atendimento ao artigo 22 do Estatuto do Idoso.



Parcerias com a iniciativa privada para realização de cursos para formação de cuidadores de
idosos.



Ampliar a oferta de cursos aos idosos, voltados à inclusão digital, educação financeira, saúde e
envelhecimento, oficinas de artesanato e costura, entre outros.
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Transformar Guarujá na Cidade Amiga do Idoso.

LGBT/DIVERSIDADES


Promover a reintegração social e o resgate da cidadania.



Ampliar o acesso à educação fundamental, médio, superior e qualificação profissional.



Promover a Defesa dos Direitos Humanos e promoção da cidadania LGBT.



Proporcionar estruturação física e operacional para implemento das ações e políticas públicas
direcionadas.

DIREITOS HUMANOS


Criação de projeto para levar palestras motivacionais e de reorganização social a jovens internos
da Casa do Menor.



Trabalho direcionado aos internos da Fundação Casa e egressos do sistema prisional, oferecendo
cursos, formação empreendedora, orientação quanto ao mercado de trabalho, entre outros.



NÓS PROTEGEMOS OS ANIMAIS

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BEM-ESTAR ANIMAL PARA CONTROLE REPRODUTIVO


Fundamental para saúde coletiva e animal. Atuação direta com intervenções em denúncias de
maus-tratos e situações de vulnerabilidade cotidiana.

IMPLANTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA


Optativa no carnê do IPTU, a contribuição é destinada ao fundo do Bem-Estar Animal para
suplementar o custeio das ações implementadas pelo programa.

CASTRAMÓVEL


Implantado em 2020, o serviço deverá ser mantido para esterilização de animais diretamente
nos bairros, circulando pelas mais diversas regiões de Guarujá e Vicente de Carvalho/Itapema,
com atendimento médico veterinário presencial, favorecendo o controle populacional e
promovendo orientações sobre a posse responsável de animais.
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NOVO CANIL MUNICIPAL/BEM-ESTAR ANIMAL


Construção do novo prédio para o Canil Municipal e sede do Bem-Estar Animal, com um projeto
planejado, funcional e moderno.

EXPANSÃO NO FUNCIONAMENTO DO CANIL


Abertura do espaço aos sábados, domingos e feriados para consultas e atendimentos de
emergência.

FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS COM CLÍNICAS VETERINÁRIAS


Ação possibilitará mais consultas médicas veterinárias, exames, tratamentos, cirurgias e
ampliação na oferta de castrações.

IMPLANTAÇÃO DO CONCEITO “ONE HEALTH”


Conceito promove integração entre saúde humana, animal e meio ambiente, com a adoção de
políticas públicas para que os animais participem de um contexto maior.

SELO MELHOR AMIGO


Criação de selo para identificar, qualificar e valorizar empresas que promovam ações voluntárias
independentes e integradas de proteção e defesa da causa animal.

MAIS PROJETOS E AÇÕES


Ampliação dos mutirões de castração de cães e gatos.



Novas feiras de adoção responsável de animais.



Ações de apreensões de animais de grande porte em situação de risco.



Resgate de animais em situação de abandono, vítimas de crueldade.



Reforma geral e primor na conservação da zeladoria e higienização da sede do Bem-Estar Animal
e melhoria na atenção e atendimento público.



Melhoria nas relações cotidianas com entidades de proteção animal, com os protetores
voluntários e ampliação das parcerias.



Manutenção da Campanha Inverno Quentinho.



Participação e apoio nas “Cãominhadas” e eventos de valorização dos animais.



Continuidade nos avanços em defesa da causa animal.
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Aquisição de novas viaturas para recolhimento e transporte de animais vitimizados.



Realização de concurso público para contratação de profissionais técnicos da área veterniária.



Capacitação permanente dos profissionais.



Intensificação de campanhas educativas junto à população.



OUVIDORIA MUNICIPAL SEMPRE ATENTA E PRESENTE

WHATSAPP NA OUVIDORIA


Implantação do atendimento pelo aplicativo de mensagens WhatsApp para a realização de
reclamações, sugestões e solicitações na Ouvidoria Municipal, para facilitar, agilizar e
desburocratizar os atendimentos aos contribuintes.



A utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp possibilitará a melhoria da comunicação
entre os moradores, os visitantes e a Prefeitura, que podem se relacionar por mensagens de
texto, imagens, vídeos e melhor explicar as reivindicações para posterior encaminhamento às
pastas responsáveis pelo atendimento.

RELACIONAMENTO COM OS RECLAMANTES


Melhora constante na interface entre a Ouvidoria e as Secretarias Municipais, para favorecer a
interlocução com os reclamantes e elevar o nível de satisfação da comunidade.
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EIXO 2
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- NA PÓS-PANDEMIA, O DESAFIO É GERAR MAIS EMPREGO E RENDA -
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TURISMO: RESGATANDO A PÉROLA DO ATLÂNTICO

PRAIAS ILUMINADAS


Manutenção e continuidade da implantação de iluminação em LED em todas as praias urbanas
da cidade para utilização noturna da faixa de areia, orla, calçadões e mais segurança para
moradores e turistas.

MONITORAMENTO COM CÂMERAS NAS ORLAS DAS PRAIAS


Ampliação, para todas as praias da cidade, da instalação de câmeras de monitoramento de alta
resolução, a exemplo dos serviços iniciados na Praia da Enseada, que já vem sendo beneficiada
com a instalação de mais de 40 câmeras.

LÍNGUAS NEGRAS


Eliminação das “línguas negras” que surgem nas bocas de canais de drenagem que deságuam na
faixa de areia das praias, através da implantação de equipamentos de tratamento químico de
purificação e na formalização de convênios específicos.

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS


Implantação de obras e ações de controle da balneabilidade através da despoluição dos canais
de drenagem que deságuam nas faixas de areia.

PROJETO ORLA


Estabelecimento de nova identidade visual através da padronização do mobiliário urbano e
paisagístico em toda a extensão da orla.

PRAIAS COM SANITÁRIOS, CHUVEIROS E LAVA-PÉS


Manutenção e ampliação para outras praias da instalação de sanitários, chuveiros e lava-pés, a
exemplo dos serviços já iniciados nas praias do Guaiúba, Tombo, Astúrias, Pitangueiras e
Enseada.

PRAIAS E ORLAS REVITALIZADAS: PRAÇAS, CALÇADÕES, BOULEVARDS E EQUIPAMENTOS


Fomentar ainda mais o turismo e o lazer com a urbanização e revitalização das orlas das praias,
integrando-as às faixas de areia, por meio da busca e formalização de convênios com o Governo
do Estado e o Governo Federal;
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Revitalização da Praça dos Expedicionários (Pitangueiras).



Revitalização da Praça das Bandeiras (Pitangueiras).



Revitalização do Mercado de Peixe (Astúrias) e todo o entorno.



Instalação de mobiliário urbano e construção de pista de skate na Praça Horácio Lafer.



Segunda fase dos mirantes da Campina e Galhetas, com a implementação de serviços de
praça de alimentação, banheiros, lojas de souvenir entre outros.



Revitalização do Píer do Perequê.

IMPLANTAÇÃO DE TELEFÉRICO


Viabilização de Parceria Público Privada para implantação do equipamento, que será mais um
atrativo turístico, ligando o Mirante da Campina (Morro do Maluf) à Praça Horácio Lafer.

PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE


Construção de Portais Turísticos nas entradas da cidade com serviços de informações,
monitoramento com câmeras e bases de segurança.

ROTEIRO DE COMPRAS


Inserir em definitivo o potencial comercial de Vicente de Carvalho/Itapema como roteiro de
compras, com direcionamento aos turistas pela rede de hotéis e pousadas.

VISITAÇÃO DOS FORTES


Implantar a visitação aos monumentos históricos da cidade como o Forte do Itapema, Fortaleza
da Barra até o Forte de São Felipe, por embarcações através do estuário de Santos e do Canal de
Bertioga.

CENTRO DE EVENTOS


Construção, através de convênios ou parcerias, do Centro de Eventos Turísticos para a
formalização de um calendário de exposições, feiras e seminários.

QUALIFICAÇÃO DO RECEPTIVO TURÍSTICO


Implementação de cursos de capacitação nas diversas áreas do setor de turismo, para a melhora
permanente da recepção aos turistas nacionais e internacionais.



Criação do Centro de Formação e Capacitação Turística, por meio de convênios com a realização
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de aulas práticas de introdução turística.
OUTRAS AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO


Incentivos e divulgação à prática de vôo livre e turismo radical.



Criação de rotas para o cicloturismo.



Implantação de novas linhas dos ônibus turísticos.



Criação da Plataforma de Informação e Organização Turística, com a formatação do calendário
de eventos.



GuaruOnTur - Projeto Guarujá na Onda do Futuro: Instalação de placas de informações em
pontos turísticos, com QRCode e informações digitais.



Ampliar a divulgação do Município para o produto de casamentos em locais de interesse
turístico.



Criação de Vila Gastronômica nas proximidades da Rua Silvia Constantino de Souza, no bairro
Vila Maia.



Através de convênio com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, contratação de
Agência de Publicidade para a criação e divulgação de roteiros e o potencial turístico de Guarujá
de forma mais abrangente.



Implantação da Roda Gigante à Beira Mar, a exemplo de outros lugares turísticos do mundo, para
que possa virar mais um símbolo da Cidade.



Ativar o Parque Ecológico na Serra do Guararu, com a formatação das trilhas, turismo de
aventura e observação de pássaros.



Revitalização e substituição das placas turísticas do município.

GERAÇÃO DE EMPREGO, CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA E
DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO



NOVOS TEMPOS PEDEM NOVAS AÇÕES


Além da unidade do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) em Vicente de Carvalho, a meta
é inaugurar mais duas unidades, uma no Centro e outra no terminal Ferry Boat, facilitando o
acesso da população aos serviços do Posto, e tornando tudo mais ágil para o munícipe.



Mais do que ser um posto de atendimento, o PAT Guarujá terá uma Central Ativa de Vagas de
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Emprego, buscando contato direto com empresas e empreendedores para que disponibilizem
suas vagas no Posto. Oferecendo espaço para entrevistas, dinâmicas de grupos e triagem de
currículos. Garantindo assim mais vagas para quem busca emprego e eficiência às empresas.


Humanizar o atendimento é palavra de ordem. Por isso, no PAT Guarujá terá o programa de
Orientação Vocacional Humanizada, com profissionais habilitados para instruir e direcionar
quem está buscando recolocação no mercado de trabalho. Orientando desde como elaborar um
currículo a como se portar em entrevista de emprego, orientação vocacional e encaminhamento
para cursos de capacitação gratuitos, fazendo do PAT uma referência no apoio aos trabalhadores.
Facilitar, Ajudar e Humanizar, esse é o objetivo.

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO TECNOLÓGICO


Criação da Fundação Municipal de Desenvolvimento e Ensino Tecnológico Prefeito Jayme Daige –
FUMDET, no Colégio 1º de Maio.



Gerenciamento e Ampliação dos Cursos desenvolvidos na nova unidade.



Apoio à criação do Centro de Inovação Tecnológica.



Criação do Centro Incubador de Empresas de Base Tecnológicas.



Ampliação dos Cursos EAD / UNIVESP e UAB (Universidade Aberta do Brasil).

CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO


Criação do Centro Municipal de Capacitação Profissional e Empreendedorismo, num espaço
preparado para a realização de cursos de capacitação ministrados em ambientes multimídia
especificamente estruturados.

NOVOS CENTROS DE CIDADANIA


Implantação de novos Centros de Cidadania nos bairros para aproximação dos serviços públicos
à comunidade, como carteira de trabalho, cartão SUS, inscrição em programas sociais, segunda
via de tributos, agendamento dos serviços do Poupatempo, entre outros.

SERVIÇOS DIGITAIS


Implementação, aperfeiçoamento e ampliação da oferta de serviços digitais na formalização da
documentação a empresas e profissionais liberais.

PARCERIA COM O SISTEMA S


Fortalecimento e ampliação de parcerias com o SEBRAE, SEST/SENAT e outras instituições ligadas
ao Sistema S, na oferta de cursos de capacitação profissional de empreendedores.
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PRAÇAS DE WI-FI


Formalização de convênio para implantação wi-fi livre nas comunidades, praças e locais de maior
concentração de adultos, jovens e crianças (points).


Praça Mário Covas.



Praça do Povo.



Praça 14 Bis.



Praça Possidônio Xavier.



Praça dos Expedicionários.

PESCA


Continuidade do Cadastro Único dos Pescadores artesanais e apoio técnico.



Formalização de convênio com a Marinha do Brasil (Capitania dos Portos) para a realização de
cursos de formação e aperfeiçoamento para pescadores artesanais e marinheiros.



Estímulo à criação de mecanismos para discussão do setor de pesca artesanal e oceânica para
associações e comunidades de pescadores, com inclusão das questões ambientais e as
interferências do avanço das atividades portuárias nas áreas de manguezais, estuários e córregos.



Desenvolvimento do Mapa de Zoneamento da Pesca para promoção de projetos pesqueiros.



Estímulos à criação de pequenos estaleiros nas comunidades ribeirinhas para apoio à
manutenção e construção de embarcações.

ECONOMIA SOLIDÁRIA


Implantação de feiras para ofertas de produtos orgânicos e veganos nos bairros.



Reativação do Projeto Reciclou Levou, que oferece a troca de lixo reciclável por valores que
podem ser trocados nos alimentos oferecidos no Caminhão do Peixe, agricultura familiar, entre
outros.

FEIRAS LIVRES


Revisão, atualização e modernização da legislação municipal das feiras livres, adequando à
realidade de mercado e às necessidades dos feirantes e consumidores.

COMÉRCIO, SERVIÇO E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS


Modernização na emissão do alvará de funcionamento, com informatização dos processos e
efetivação de inscrição municipal provisória 48 horas após o Certificado de Licenciamento
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Integrado (CLI).


Ampliar a realização de cursos, oficinas, workshops, palestras e eventos relacionados ao setor de
comércio, serviço e empreendedorismo.



Revisão e modernização da legislação que regulamenta a necessidade de horário especial no
município.



Atualização, junto ao Plano Diretor, quanto ao uso comercial dos imóveis nas diferentes zonas
geográficas da cidade.

COMÉRCIO AMBULANTE, PERMISSIONÁRIO E FEIRAS DE ARTESANATO


Revisão e modernização da lei que regulamenta o comércio ambulante no município, em
parceria com entidades representativas.



Criação do selo “Ambulante Nota 10”, garantindo incentivos aos ambulantes que se destacam na
execução de suas atividades.



Parceria com a iniciativa privada na padronização e modernização de carrinhos de praia e bairros.



Apoio na realização de projetos e viabilização de melhorias nas feiras de artesanato da Praça 14
Bis, praia das Astúrias e Pitangueiras; bem como nos camelódromos Francisco Figueiredo (14 Bis)
e Estação das Barcas.



APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AVENIDA PERIMETRAL


Intensificar a cobrança junto ao Governo Federal e Autoridade Portuária para o início das obras
de construção da 2ª Fase da Perimetral do Porto, segregando integralmente o tráfego de veículos
de carga do viário urbano municipal.

CRIAÇÃO DA ZONA RETROPORTUÁRIA DE GUARUJÁ


Incentivo, por meio de Propostas de Manifestação de Interesse (PMI), executada pela iniciativa
privada, de ações para o desenvolvimento da Zona Retroportuária de Guarujá, às margens da
Rodovia Conêgo Domênico Rangoni.



Ocupa uma área de 4 milhões de metros e será destinada ao suporte às atividades portuárias,
com a construção de condomínios logísticos e industriais, pátio de carretas, atividades
comerciais de suporte às operações portuárias, entre outros.
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CRESCIMENTO PORTUÁRIO


Em conjunto com a Autoridade Portuária, trabalhar pela ampliação do cais em Vicente de
Carvalho/Itapema com a urbanização das comunidades no entorno da Prainha, destinando as
famílias para habitações populares dignas, a exemplo do Parque da Montanha.



Exploração de área na entrada do Sítio Conceiçãozinha, de propriedade da Santos Port Authority
(SPA), para o desenvolvimento de atividades de suporte às operações portuárias, gerando mais
emprego e renda.

PÁTIO PARA CAMINHÕES


Continuidade do desenvolvimento de ações com a Autoridade Portuária e terminais portuários e
retroportuários, da viabilização do pátio de estacionamento de caminhões em área fora do
perímetro residencial da cidade.

AERÓDROMO CIVIL METROPOLITANO


Já em fase de execução pela INFRAERO, empresa do Governo Federal especializada no
desenvolvimento da aviação regional, o Aeródromo Civil Metropolitano deverá entrar em
operação no ano de 2021.



Incentivar o desenvolvimento da área ao entorno da Base Aérea, em Vicente de
Carvalho/Itapema, para instalação de empresas que prestam serviços agregados à aviação.

COMPLEXO INDUSTRIAL E NAVAL DE GUARUJÁ


Continuidade dos trabalhos para transformar Guarujá na porta de entrada e saída para atender
as novas Plataformas do Pré-Sal instaladas na Bacia de Santos.



O Complexo Industrial e Naval (CING) possui localização estratégica (na entrada do Canal) e já
tem em sua área a SAIPEM, maior empresa deste segmento a se instalar na região.



O objetivo é trabalhar no licenciamento de novas áreas para a prospecção de investimentos
diversos por empresas que atuam no setor.

POTENCIALIZAR A INDÚSTRIA NÁUTICA


Principal polo náutico da Baixada Santista, Guarujá é destaque na indústria naval paulista com a
produção de embarcações de esporte e lazer, rebocadores e offshore. Tem as principais
vantagens competitivas da região como balneabilidade, condições geográficas e infraestrutura
náutica, inclusive de serviços. O objetivo é criar incentivos para o desenvolvimento da indústria
náutica para mais geração de emprego e oportunidades de negócios.

34

PRÓ-GUARUJÁ


Aprovação da lei que cria o Programa de Desenvolvimento e Atração de Investimentos de
Guarujá – PRÓ-GUARUJÁ, com incentivos fiscais para desenvolvimento do parque empresarial,
hoteleiro, retroportuário, petróleo e gás natural, aeroportuário, industrial, apoio logístico,
comercial e de serviços que mobilizem a mão de obra e as demais cadeias produtivas do
município.



CIDADE FICHA LIMPA, CONTAS EM DIA E CRÉDITO NA PRAÇA

CONTAS EM DIA E FORNECEDORES PAGOS


Manter o rigor no controle dos gastos públicos e dos critérios nas contratações para conservar as
conquistas de estar com as finanças em dia e o crédito junto às instituições financeiras, sempre
apto à formalização de convênios com o Estado, União e Organismos Internacionais.

FICHA LIMPA E CRÉDITO NA PRAÇA


Cumprimento fiel das obrigações financeiras anteriormente contraídas e os novos compromissos
assumidos e também cumpridos, possibilitando a obtenção de certidões e certificações para o
credenciamento a novos créditos e investimentos através de convênios. Essa conquista deverá
ser mantida.

FUNCIONALISMO COM PAGAMENTO EM DIA


Manutenção da assiduidade e precisão nos pagamentos dos salários do funcionalismo e o
avanço na regularização dos pagamentos de licenças-prêmio, resultado de um controle
permanente dos gastos públicos, situação que possibilitou a concessão de reajustes salariais
negociados com as categorias. Esses fatores garantem a manutenção de avanços constantes.

REDUÇÃO DOS GASTOS E DESPESAS


A redução de gastos e despesas é meta financeira permanente, com a continuidade do
monitoramento e controle das ações e a modernização da máquina administrativa,
possibilitando um equilíbrio constante das contas públicas.

MELHORAR A ARRECADAÇÃO – MODERNIZAÇÃO
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A modernização da “máquina pública” com a implantação de sistema digital eletrônico na
tramitação dos processos de abertura de empresa, expedição de alvarás de funcionamento,
inscrições e certidões, promoverá automaticamente melhorias na agilidade dos trâmites e na
arrecadação municipal.

IPTU-ELETRÔNICO


Implantação do programa para obtenção, eletronicamente, por acesso a site específico, do carnê
do IPTU, nos mesmos moldes do carnê do mobiliário fiscal e alvará de funcionamento, que já
estão no formato eletrônico.

FISCALIZAÇÃO / MODERNIZAÇÃO


Implantação do Controle Unificado de Fiscalização, integrando as notificações e autuações com
utilização de tablets, possibilitando um melhor controle no desenvolvimento dos trabalhos dos
agentes fiscais.

REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS


Implantação de programa para regularização dos cadastros do IPTU, do imobiliário e CPFs,
possibilitando um melhor controle.

CERTIDÃO DE DÉBITO E CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE IPTU


Implantação do pagamento de IPTU por meio de sistema de cartão de débito e crédito para
melhor flexibilizar os pagamentos pelos contribuintes e possibilitar aumento na arrecadação.



CIDADE BEM ADMINISTRADA É CIDADE MODERNA

PROCESSOS DIGITAIS


Implantação de sistemas tecnológicos digitais na entrada e andamento dos processos nas
diversas secretarias municipais, possibilitando a tramitação eletrônica dos processos
administrativos.



Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – P.D.T.I.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
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Continuidade do processo de capacitação dos servidores e formalização de convênios com
universidades e órgãos públicos estaduais e federais.

CONDIÇÕES DE TRABALHO


Monitoramento permanente das condições de trabalho dos servidores das diversas áreas do
serviço público, com segurança e confortabilidade.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL


Análise e reformulação da estrutura organizacional funcional das várias secretarias com
redefinição de funções operacionais.

REFORMA PREVIDENCIÁRIA


Revisão da Lei Complementar Municipal 135 e da Lei Complementar 179 (com estudo atuarial),
adequando aos reflexos à Reforma Previdenciária.

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES


Manter o diálogo permanente entre a Prefeitura e as representações das categorias de
servidores, com o embasamento dos critérios de reajustes salariais e demais benefícios
adotados.



Continuidade, até 2021, na regularização dos pagamentos de Licença-Prêmio (atrasados desde
2014) e pagamento simultâneo a partir de 2022.

CONCURSOS PÚBLICOS


Realização de Concursos Públicos para várias categorias de servidores da Administração
Municipal.
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EIXO 3
DESENVOLVIMENTO URBANO
- CUIDANDO DA CIDADE: O TRABALHO NÃO PARA -
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A ZELADORIA MELHOROU MUITO E VAI MELHORAR AINDA MAIS

REGIONAIS


Reestruturação operacional das regionais com equipamentos e pessoal especializado para
otimizar o atendimento direto e permanente nos bairros, com serviços de zeladoria completos
como desentupimentos, reparos na rede de drenagem, capinação, roçadas, tapa-buracos e
atendimentos a serviços urgentes.

COORDENADORIA REGIONAL DE VICENTE DE CARVALHO/ITAPEMA


Construção de novo prédio para instalação da nova Coordenadoria Regional na região do Pae
Cará, oferecendo, além de serviços de zeladoria completos, serviços de atendimento ao
contribuinte nas áreas de Finanças, Comércio, Assistência Social e Cultura e demais serviços
necessários.

USINA DE ASFALTO


Sanadas as pendências jurídicas anteriores, reativar a usina de asfalto da Prefeitura, com a
reestruturação técnica, mecânica, de equipamentos e pessoal especializado para produção de
massa asfáltica (PMF) para os serviços de tapa-buracos.

NOVA FROTA


Aquisição de veículos utilitários, caminhões e máquinas (retroescavadeiras, pá carregadeiras,
podas, trator de esteira, motoniveladores e caminhões) para estruturar as regionais dos bairros.

NOVAS EQUIPES DE TAPA-BURACO


Reestruturação operacional e criação de novas equipes de tapa-buraco com a utilização da Usina
de Asfalto Municipal, e também da equipe de manutenção de vias não pavimentadas, como
programações direcionadas pelas regionais dos bairros.

DRENAGEM E DESENTUPIMENTOS


Criação de equipes especializadas na execução de serviços de reparos na rede de drenagem
(tubos, bueiros, canais) em pontos sujeitos a alagamentos.



Intensificação dos serviços de desobstrução de bueiros, de tubulações e travessias, com
trabalhos manuais e mecanizados com caminhões de hidrojato e a vácuo.



Intensificação dos serviços manuais e mecanizados de limpezas de canais, canaletas e valões.
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DESASSOREAMENTO DOS RIOS


Com a liberação dos licenciamentos ambientais, iniciar a contratação dos serviços para
desassoreamento dos rios para escoamento de águas pluviais provenientes dos canais de
drenagem dos bairros, a exemplo do Rio Santo Amaro, Rio Crumaú , Rio Acaraú, Rio do Meio e
Rio do Peixe.

CEMITÉRIOS


Com a melhoria da zeladoria dos três cemitérios da cidade através dos serviços de reforma,
capinação, limpeza geral e pintura, será iniciada uma nova pavimentação nas alamedas internas
e tratamento estético nos muros.



Construção de novas gavetas para sepultamentos.

FUNERÁRIA MUNICIPAL


Manutenção e aprimoramento constante no atendimento pessoal e nos serviços ofertados.

PRÉDIOS PÚBLICOS


Reestruturação do setor de manutenção dos prédios públicos com serviços de reforma, pintura,
instalações elétricas e hidráulicas, reparos em telhados, portões entre outros.

ZELADORES DE BAIRROS


Criação, estruturação e implantação do Programa Zeladores de Bairros, para a integração
participativa, organizada e voluntária de moradores, em parceria com a Administração Municipal,
na identificação, orientação e solução dos problemas de zeladoria do próprio bairro.



HABITAÇÃO POPULAR: REGULARIZAR, URBANIZAR, CONSTRUIR
E DIMINUIR O DÉFICIT HISTÓRICO

PRODUÇÃO HABITACIONAL


Até o final de 2020, a produção de unidades habitacionais será a maior dos últimos 19 anos, com
a entrega de 967 moradias. Continuar nesse caminho é uma prioridade, com a entrega de mais
de 3.500 unidades nos seguintes programas:
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Conjunto Habitacional Parque da Montanha:


Fase 2: 649 unidades habitacionais.



Fase 3: 739 unidades habitacionais.

Conjunto Habitacional Projeto Enseada/Cantagalo:




Conjunto Habitacional PortoBello:




Fase única: 736 unidades habitacionais.

Conjunto Habitacional Projeto Litoral Sustentável:




Fase 2: 420 unidades habitacionais.

Fase única: 900 unidades habitacionais e urbanização de áreas irregulares,
beneficiando mais de 2.000 famílias de áreas de risco.

Conjunto Habitacional para o Projeto Acaraú:


Fase única: 90 unidades.

INFRAESTRUTURA


Realização da infraestrutura do Projeto Enseada/Cantagalo, beneficiando 1637 unidades
habitacionais.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA


Ao todo, 1900 matrículas de legitimação fundiária foram viabilizadas no bairro Morrinhos III,
além de 40 escrituras no Pae Cará. Reconhecidamente, Guarujá foi a cidade do Estado de São
Paulo que mais regularizou imóveis, pioneira da aplicação de Lei Federal aprovada em 2017
nesse sentido.



A programação é ampliar o programa, atendendo o bairro Santa Cruz dos Navegantes, com 1200
famílias na primeira fase, e a continuidade das ações para 26 comunidades cujo trabalho
topográfico já teve início. Serão 16 mil títulos de propriedade nos bairros: Barreira João Guarda,
Cantagalo, Mangue Seco, Vila Bandeirante, Maré Mansa, Vila Funchal, Vila Nova, Nova República
I, Nova República II, Vila do Padre, Deus me Deu/Vila Áurea, Pedreira Matarazzo e Vila
Rã/Sossego/Areião, entre outros.
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LOCAÇÃO SOCIAL


Continuidade dos projetos de produção habitacional para entrega de moradias e consequente
diminuição do número de famílias atendidas com a locação social. Com as novas unidades
habitacionais, houve diminuição de 625 beneficiários, registrados em janeiro de 2017, para 287
beneficiários em agosto de 2020.



Atendendo às famílias vítimas da tempestade de março de 2020, que tiveram suas moradias
interditadas ou condenadas pela Defesa Civil, outras 550 locações sociais emergenciais foram
criadas.

MAIS EMPREENDIMENTOS COM A INICIATIVA PRIVADA


Com a alteração de lei municipal que diminui impostos dos empresários que queiram construir
imóveis de interesse social, foram entregues 518 apartamentos no empreendimento Vitória Park,
e já estão em andamento mais 1.000 unidades em aprovação, possibilitando que a população de
baixa renda possa adquirir seu imóvel financiado. A parceria com a iniciativa privada para a
produção habitacional vai continuar, beneficiando outras localidades da cidade.

 OBRAS: CUIDANDO DA CIDADE, O TRABALHO NÃO PARA
PROJETOS DIGITAIS


Informatização do processo de análise e aprovação dos projetos de construção, através da
implantação de projetos digitais.

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA


Ampla reestruturação para desburocratização dos processos de expedição de alvarás de
construção, carta de Habite-se e redução do tempo de tramitação interna.

PLANO DIRETOR


Intensificação dos trabalhos para a revisão do atual Plano Diretor, com a participação da
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá e representantes dos segmentos da
construção civil e do mercado imobiliário, sempre alinhado com o Ministério Público do Estado
de São Paulo.
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CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES E CÓDIGO DE POSTURAS


Estudo revisional em parceria com as entidades de classe.

 OBRAS POR TODA A CIDADE
PLANEJAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS E CONVÊNIOS


Ampliação das ações de captação de recursos e formalização de novos convênios, possibilitado
mais intervenções nas diversas áreas da administração no ambiente urbano e viário de Guarujá e
Vicente de Carvalho/Itapema. Mais de 140 convênios foram formalizados desde 2017.



A continuidade dos investimentos no Planejamento Urbano, que nos últimos anos chegou a
quase R$ 500 milhões, é prioridade. Assim como os investimentos na infraestrutura viária, que
até o final de 2020 vai atingir 350 ruas.



Planejar, projetar, captar recursos, conveniar, licitar e executar. Esse é o trabalho.

OBRAS E INTERVENÇÕES JÁ DESENVOLVIDAS:


Iluminação em LED das orlas das praias do Tombo, Astúrias, Pitangueiras e Enseada.



Posto de Salvamento – Praia de Pitangueiras.



Projeto de Adequação na Avenida Santos Dumont.



Urbanização da Praça Horácio Lafer e do Mirante do Morro da Campina.



Implantação do campo de gramado sintético no Perequê.



Construção de Piscina no Centro Comunitário de Morrinhos.



Centro de Formação Esportiva.



Quadra Cerqueira César.



Academias ao Ar Livre.



Recapeamento asfáltico da Rua Joana de Menezes Faro.



Pavimentação da Rua São Luis.



Recapeamento asfáltico da Rua Acadêmico Inácio Nascimento Opazo.
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Ciclovia da Avenida Antenor Pimentel – 1ª e 2ª fases.



Infraestrutura em vias de acesso às praias; ruas do centro turístico; nos bairros Jardim Boa
Esperança e Pae Cará; na Avenida Acaraú; na Avenida Prefeito Raphael Vitiello; na Avenida
Antenor Pimentel; vias do entorno da Rodoviária.



Reurbanização da Avenida Marjory Prado.



Reforma e ampliação da Creche Suely Kida.

CONCLUSÃO DAS OBRAS EM FASE DE EXECUÇÃO


Obras emergenciais no Morro do Macaco Molhado.



Limpeza e desassoreamento das galerias na Vila Maia e Avenida Leomil.



Reforma da Praça Juréia.



Urbanização do Mirante do morro das Galhetas.



Implantação de Rampas de Acessibilidade na Praia da Enseada.



Requalificação de obras das praias de Pitangueiras, Enseada e Perequê.



Limpeza de desassoreamento de galerias da Barra Funda e Pitangueiras.



Execução de nova cobertura metálica no Paço Raphael Vitiello.



Implantação das estações de brinquedos e iluminação na orla.



Drenagem e pavimentação da Avenida Bento Pedro da Costa – 1ª e 2ª fases.



Requalificação no Jardim Conceiçãozinha – 1ª e 2ª fases.



Requalificação da Avenida São Jorge no Pae Cará.



Revitalização da Praça dos Expedicionários.



Reestruturação de vias de acesso à Praia do Tombo.



Recapeamento asfáltico em ruas de Santa Cruz dos Navegantes.



Pavimentação da Rua Waldemar Tangari no Jardim Conceiçãozinha.



Infraestrutura na Rua Paulino Pinto de Oliveira, Rua Bela Vista e Avenida Tancredo Neves.



Interligação das ciclovias das praias de Pitangueiras e Enseada.



Infraestrutura do Rio do Meio, beneficiando os bairros Vila Lygia e Santa Rosa.



Pavimentação de mais de 100 ruas de Guarujá e Vicente de Carvalho/Itapema.
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Pavimentação da Rua Sílvio Daige.



Recapeamento asfáltico da Rua Santos, Rua Sílvia Valadão de Azevedo e Avenida Puglisi.



Pavimentação em ruas de Morrinhos.



Revitalização da Avenida Thiago Ferreira.



Infraestrutura em ruas do Centro Turístico – 2ª Fase.



Rampas de acesso as faixas de areia: Astúrias e Guaiúba.



Revitalização da entrada da Cidade.



Infraestrutura na Avenida dos Caiçaras - 1ª e 2ª fases.



Segunda fase da Pista de Skate no Jardim Helena Maria.



Reforma do campo de gramado sintético.



Reforma da quadra Possidônio Xavier.



Reforma da Praça do BNH.



Reforma da Praça Miguel Silva.



Reforma do Ginásio Guaibê.



Requalificação da quadra da Vila Zilda.



Revitalização do Estádio Antônio Fernandes.



Adequação da UPA Perequê.



Reforma do ARE Vila Júlia.



Reforma do Almoxarifado Central.



Construção da Usafa Cidade Atlântica.



Reforma da Unidade Básica de Saúde de Morrinhos.

EXECUÇÃO DAS OBRAS EM FASE DE PREPARAÇÃO E APROVAÇÃO


Rampas de acessibilidade na Rua Mário Ribeiro.



Limpeza e desassoreamento do Rio do Meio.



Reurbanização da Avenida D. Pedro I e Rua Mário Ribeiro.



Readequação Urbana da Praça do Povo, no bairro Santa Rosa.
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Macrodrenagem do Rio Santo Amaro.



Implantação de melhorias sanitárias domiciliares na Praia Branca, Praia do Góes entre outras
comunidades tradicionais caiçaras.



Requalificação de desassoreamento do Canal da Avenida Atlântica.



Projeto de macrodrenagem da Bacia Hidrográfica da Enseada.



Ampliação do ARE Vila Júlia.



Construção do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas.



ARE Vicente de Carvalho/Itapema.



Implantação de campo de gramado sintético em Vicente de Carvalho.



Revitalização da Avenida Lydio Martins Correa.



Infraestrutura em ruas de Vicente de Carvalho/Itapema.



Recapeamento asfáltico da Rua Petrópolis e Rua Cubatão.



Infraestrutura da Rua Bandeirantes.



Recapeamento asfáltico da Avenida Santos Dumont.



Recapeamento, sinalização e reparos na drenagem da Vila Maia.



Pavimentação, recapeamento e sinalização na Vila Zilda.



Pavimentação da Rua Waldemar Tangari, no Jardim Conceiçãozinha.



Pavimentação de ruas da Vila Zilda.



Infraestrutura de acesso ao Mirante das Galhetas – 1ª e 2ª fases.



Acesso e Sinalização do Mirante da Campina.



Requalificação urbana da Rua Paulino Pinho de Oliveira e Rua Mauro Silveira.



Acesso e sinalização do Mirante das Galhetas.



Infraestrutura viária no Jardim Virgínia, Cidade Atlântica e Vila Zilda.



Implantação do Sistema de Drenagem das Praias.



Aquisição de máquinas e equipamentos para as Regionais dos bairros.



Quadra de futebol society do Jardim Boa Esperança.



Reforma do Campo de Futebol 11 Corações.
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 PROPOSTAS DE NOVAS OBRAS E INTERVENÇÕES
ILUMINAÇÃO 100% LED


Extensão para 100% das ruas, avenidas e praças, do programa de instalação de iluminação
pública com lâmpadas de LED. Mais de 10 mil pontos já foram substituídos.

PRAÇAS REVITALIZADAS


Reurbanização e revitalização de diversas praças de Guarujá e de Vicente de Carvalho/Itapema.

ESPORTES NOS BAIRROS


Revitalização das quadras esportivas nos bairros e comunidades.

PROLONGAMENTO DA AVENIDA DOM PEDRO I


Execução do prolongamento da Avenida Dom Pedro I, interligando a Enseada ao Pernambuco,
levando mais progresso para a região leste do município.

NOVA AVENIDA


Construção de interligação viária entre os bairros Morrinhos e Vila Edna/Vila Zilda.

PEREQUÊ


Construção do Centro Comunitário do Perequê.

CENTROS COMUNITÁRIOS


Reforma e revitalização de todos os Centros Comunitários.

CAMINHO DO MAR (PITANGUEIRAS)


Reurbanização e revitalização, com a construção de um boulevard.

MERCADO DE PEIXE DAS ASTÚRIAS


Revitalização e reurbanização da área no entorno com a construção de um novo Mercado de
Peixe.
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FAIXA DAS TORRES


Continuidade da Fase 2 da urbanização da faixa das torres (linhão da Codesp) em Vicente de
Carvalho/Itapema, com pista para caminhadas, academia ao ar livre, jardins, em parceria com a
Santos Port Authority (SPA).

ENTRADA DA CIDADE


Construção de novo sistema viário na entrada da Cidade.

UPA VICENTE DE CARVALHO/ITAPEMA


Em fase de licitação para início das obras, a nova UPA será construída na Avenida Santos Dumont
com Avenida Guarujá e Rua Independência.

HORTO DA ENSEADA


Revitalização do Horto Municipal.

ACESSOS AO AERÓDROMO CIVIL METROPOLITANO


Infraestrutura viária de acesso ao Aeroporto.

TOTENS DE ENTRADA


Construção de totens nas entradas da cidade.

PRAÇA HORÁCIO LAFER


Construção da 2ª Fase do complexo esportivo da praça.

NOVA COORDENADORIA REGIONAL


Construção do novo prédio público para a instalação da Nova Coordenadoria Regional de
Vicente de Carvalho/Itapema no Bairro Pae Cará.

RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM


Reforma, reconstrução e revitalização com cobertura parcial de diversos canais nos bairros.

REURBANIZAÇÃO DE AVENIDAS COM CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSOS BAIRROS


Melhorias com canteiros dos jardins, arborização, pavimentação e sinalização viária.
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RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA


Continuidade do programa de recuperação da malha viária da cidade, que já atendeu cerca de
350 vias desde 2017.

MICRODRENAGEM (ALAGAMENTOS)


Recuperação e reparos na rede de microdrenagem de diversos bairros com problemas de
alagamentos.

PARQUE DA MONTANHA (HABITACIONAL)


Continuidade das obras.

PÁTIO DE CAMINHÕES


Viabilização em parceria com a Santos Port Authority (SPA) e empresas do Porto.

COMPLEXO DE LAZER DA BOCAINA/CANTO DA CORUJA


Remodelação do Campo de Futebol.



Píer para pequenas embarcações.



Plataforma para pesca artesanal.



Passeio de barco pelo estuário.



Playground e academia ao ar livre.



Lanchonete e quiosques.
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