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PRA CUIDAR DA
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• São Bernardo não
pode parar mais.
A cidade viveu duas épocas bem distintas
nos últimos anos. De 2012 a 2016, obras
abandonadas, demissão de trabalhadores,
falta de perspectivas, dívidas. De 2017 para
cá, as obras foram retomadas, concluídas e
entregues, as contas da cidade estão em dia,
a qualidade de vida aumentou. A casa está
em ordem e pronta para crescer. Na verdade,
o Plano de Governo para os próximos anos
já está em execução, o futuro já começou na
nossa São Bernardo.
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• O Cartão Merenda vai continuar até as
escolas reabrirem

• Os efeitos da pandemia que ainda
estão entre nós

Enquanto o coronavírus não deixa as crianças irem

O coronavírus foi devastador. Desacelerou processos

para a escola, a merenda vai para a casa da criançada.

de desenvolvimento, interrompeu sonhos, ceifou vidas.

R$ 85 é quanto custa a alimentação de cada aluno da

O outro lado dessa triste história é bonito: a pandemia

Rede Municipal de Ensino. E não é só leite e bolacha

aproximou as pessoas, deu vida à solidariedade

como era no governo anterior. Não. É comida de

e antecipou alguns processos tecnológicos que

verdade, gerenciada por nutricionista e com cardápio

estavam em marcha e que precisaram ser precipitados

para os pais dos alunos. Agora, com a pandemia e o

para atender o novo normal. A solidariedade já é e

fechamento das escolas, a Prefeitura de São Bernardo

continuará sendo um dos pilares do nosso governo,

criou o Cartão Merenda para 50 mil mães que

assim como a tecnologia. A humanização e tecnologia

recebem, todo mês, R$ 85 de crédito no cartão para

caminhando juntas para uma vida melhor.

a família comprar os alimentos das crianças. Medida
aprovada e estimulada por todas as pessoas de bom

• Tecnologia no cotidiano das pessoas

senso. O Cartão Merenda vai continuar até a pandemia

As filas e aglomerações não fazem parte deste novo

acabar e as escolas reabrirem.

normal. Por isso, os processos digitais com serviços

• Desenvolvimento econômico
e geração de emprego
Vamos acelerar medidas de desburocratização
e simplificar processos para a abertura de novas

remotos foram acelerados. E a Prefeitura
de São Bernardo já é 100% digital, o que facilita a
vida do cidadão que não precisa frequentar balcões e
repartições públicas, e agiliza os processos internos.

empresas, inclusive das micro e pequenas empresas.

Estamos mais rápidos, mais ágeis e vamos ficar cada

Vamos aproveitar as características da cidade

vez mais. A digitalização dos serviços vai crescer nos

para estimular ações de promoção do turismo

próximos anos e São Bernardo está estruturada para

ecológico e industrial – que podem gerar muitas

avançar ainda mais.

oportunidades de trabalho. Vamos promover
iniciativas de trabalho compartilhado para também
diminuir o custo das empresas, que podem investir
no emprego e na produção.
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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E

GERAÇÃO
DE EMPREGO
NOSSA SÃO BERNARDO
PRA
NOSSA
COM
OPORTUNIDADES
DE EMPREGO
E RENDA
GENTE

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Através da parceria com o Governo do Estado, as
universidades, o setor empresarial e as organizações
sociais e comunitárias, consolidar e ampliar as políticas
e ações que visam o enfrentamento dos efeitos da
pandemia do coronavírus na economia local e na
prazo.
B) Consolidar as políticas e programas de atração
de investimentos e empreendimentos intensivos em
tecnologia, mediante o fortalecimento na promoção do
ecossistema de inovação aberta.
C) Revisão e atualização permanente do Marco Legal
do Município que regula a incubação e formalização de
empresas e Microempreendedores Individuais (MEI),
com o intuito de desburocratizar e melhorar a atração e
implantação de novos negócios em São Bernardo.
D) Em parceria com o Governo do Estado, o Sistema
S, as universidades e a iniciativa privada, avançar na
consolidação dos programas e ações de qualificação
profissional de acordo com as vocações locais,
priorizando as regiões da cidade e grupos populacionais
com maior e vulnerabilidade social.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

geração de emprego e rendta no curto, médio e longo

E) Através de parcerias e articulação com a FAPESP,
FINEP, BNDES, DESENVOLVE SP e Banco do Povo,
ao crédito e microcrédito de fomento, em especial
para apoiar as empresas de diferentes portes no
enfrentamento dos impactos financeiros do coronavírus
e na retomada das atividades na cidade de São
Bernardo.
F) Em coordenação e parceria com os Governos
Estadual e Federal, avançar na consolidação das
políticas e programas municipais voltados ao
fortalecimento da competitividade dos diferentes
segmentos do Turismo.

AS PROPOSTAS ESPECÍFICAS PARA
DESENVOLVER AS DIRETRIZES SERÃO
DETALHADAS AO LONGO DA CAMPANHA.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

ampliar e fortalecer os programas e ações de acesso

NOSSA
PRIORIDADE
É CUIDAR DAS
PESSOAS

NOSSA SÃO BERNARDO
COM SAÚDE
COM OPORTUNIDADES
PARA TODOS
DE EMPREGO
E RENDA

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Continuar com o fortalecimento e adequação do
Sistema de atenção Básica e Hospitalar e de Vigilância
epidemiológica visando o atendimento eficaz das
necessidades de pesquisa e controle da infecção do vírus
da preparação para a aplicação das vacinas seguras que
sejam desenvolvidas e aprovadas.
B) Consolidar os processos de inovação e uso de
tecnologias da informação e comunicação na organização
e prestação dos serviços do Sistema Municipal de Saúde.
C) Avançar no reforço e valorização do quadro de
servidores e profissionais da Saúde Municipal mediante
a realização de concursos públicos.
D) Garantir as ações que visam a participação
democrática da cidadania no planejamento, gestão e
controle do Sistema de Saúde Municipal.
E) Avançar no fortalecimento do Sistema de Atenção
Básica de Saúde.
F) Implantar o Programa Saúde na Escola.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

SARS-CoV; da atenção à saúde das pessoas infectadas; e

G) Continuar no fortalecimento da Rede de Atenção
Especializada.
H) Avançar o fortalecimento da Rede de Atenção
modelo de atenção à saúde mental aberto e de base
comunitária.
I) Fortalecer o Conselho Municipal de Prevenção e
Atenção às Pessoas em Uso Abusivo de Álcool e
Outras Drogas – COMAD.
J) Garantir a atenção integral à saúde da mulher, da
criança, dos idosos e das pessoas com deficiência
numa perspectiva que contemple o atendimento das
suas necessidades de saúde.
K) Avançar na garantia do acesso de modo contínuo aos
medicamentos e ampliar a cobertura da Farmácia de
Medicamentos Especializados (Farmácia de Alto Custo).

AS PROPOSTAS ESPECÍFICAS PARA
DESENVOLVER AS DIRETRIZES SERÃO
DETALHADAS AO LONGO DA CAMPANHA.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

Psicossocial (RAPS) e da aplicação dos princípios do

INVESTIR
AINDA MAIS
NA EDUCAÇÃO,
NOS ALUNOS E
PROFISSIONAIS
DO ENSINO,

NOSSA SÃO BERNARDO
CRIAR OPORTUNIDADES
COM OPORTUNIDADES
PARA TODOS E EDUCAR
DE EMPREGO E RENDA

PARA CRIATIVIDADE,
PROTAGONISMO E
INOVAÇÃO.

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Avançar no fortalecimento da estratégica direcionada
ao enfrentamento dos efeitos gerados na Educação
Municipal pela pandemia do coronavírus.
B) Consolidar as políticas e programas de valorização do
quadro de servidores e docentes da Rede Pública Municipal.

vagas nas creches.
D) Avançar na promoção do acesso e utilização das
Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs como
ferramentas para o ensino-aprendizagem.
E) Avançar na promoção no acesso à prática esportiva e
programas de promoção cultural na Rede Municipal de
Educação.
F) Entregar material escolar e uniformes no primeiro dia de aula.
G) Fortalecer e garantir a participação e controle social
no planejamento e gestão do Sistema Municipal de
Educação através do fortalecimento dos Conselhos
Mirins, das Associações de Pais e Mestres (APM), e dos
Conselhos Escolares e os Órgãos Colegiados.

AS PROPOSTAS ESPECÍFICAS PARA
DESENVOLVER AS DIRETRIZES SERÃO
DETALHADAS AO LONGO DA CAMPANHA.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

C) Manter fila zero no atendimento da demanda por

NOSSA SÃO
BERNARDO
VAI SEGUIR EM
FRENTE COM
AINDA MAIS
MOBILIDADE,
NOSSA SÃO BERNARDO

TRANSPORTE
DE
COM
OPORTUNIDADES
QUALIDADE,
ASFALTO
DE EMPREGO
E RENDA
NOVO E CAMINHOS
SUSTENTÁVEIS.

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Avançar e consolidar os programas e projetos de
pavimentação, acessibilidade e sinalização da rede viária
do município.
B) Ampliar e melhorar a rede de infraestrutura de
ciclovias e ciclofaixas do município.

D) Implantar projeto urbanístico para a revitalização da
região central do município.
E) Elaborar e publicar regulamentações sobre polos
geradores de tráfego, transporte de cargas perigosas,
transporte de cargas especiais e eventos.
F) Implantar programas para placas de sinalização,
painéis de mensagem variável e placa de identificação
de ruas e logradouros.
G) Implantar novas linhas para melhor aproveitamento
da infraestrutura viária dedicada ao transporte coletivo,
com redução do tempo de espera e tempo de viagem.
H) Requalificar os pontos finais de linha com melhor
condição de trabalho aos operadores e redução de
incômodos à vizinhança.
I) Garantir a segurança aos usuários do transporte
coletivo municipal, sob as mais diversas óticas
(circulação, física, sanitária e urbana).
J) Dotar 100% da frota vinculada ao transporte coletivo
com dispositivos de conforto, segurança e comunicação
modernos, como ar-condicionado, wi-fi, vídeos e painéis
informativos de interesse dos usuários.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

C) Implantar plano para intervenção de áreas de
circulação de pedestres e calçadas, garantindo a
acessibilidade em vias do município.

GESTÃO NA
SEGURANÇA PARCERIAS
PÚBLICA COM
PULSO FIRME
NOSSA SÃO BERNARDO
COM
EOPORTUNIDADES
INTELIGÊNCIA
DE EMPREGO E RENDA

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Avançar no fortalecimento da Guarda Civil Municipal
mediante a melhoria de sua capacidade operacional
e administrativa e do reforço de seu efetivo e
equipamento moderno.
B) Proporcionar aos Guardas Civis Municipais estrutura
adequada para a instrução de Tiro Defensivo na

C) Criar um patrulhamento de proximidade com a
comunidade, aumentando a sensação de segurança.
D) Redimensionar o Centro Integrado de Monitoramento
(CIM), visando melhor distribuição dos setores
envolvidos no atendimento aos munícipes.
E) Equipar e reforçar a Guarda Ambiental, de forma a
promover melhorias na fiscalização e na integridade
das reservas municipais e proteção do território contra
ocupações irregulares.
H) Criar o programa Guarda Ambiental Mirim – GAM.
I) Criar programa de barreiras eletrônicas nos acessos
do Município para proteção da nossa cidade.

AS PROPOSTAS ESPECÍFICAS PARA
DESENVOLVER AS DIRETRIZES SERÃO
DETALHADAS AO LONGO DA CAMPANHA.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

Preservação da Vida - Método Giraldi.

UM
OLHAR
SOCIAL
SOBRE A
NOSSA

PARCERIAS

NOSSA SÃO BERNARDO
COM OPORTUNIDADES
DE EMPREGO E RENDA

GENTE

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Avançar e garantir o fortalecimento das ações integrais
direcionadas ao enfrentamento do impacto social da
pandemia da Covid-19 sobre as famílias e pessoas mais
carentes de São Bernardo.
B) Avançar na consolidação da rede de Proteção Social
básica no município através do fortalecimento e ampliação

C) Ampliar e descentralizar as vagas da Faculdade Aberta
para a Terceira Idade para regiões com alto número de
idosos em isolamento social.
D) Avançar na consolidação e ampliação dos serviços
oferecidos pelos Centros de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) e demais centros de referência
especializados do município.
E) Descentralizar o CREAS - Centro de Referência
Especializado de Assistência Social para regiões
populosas e de alta vulnerabilidade social.
F) Implantar o SUAS DIGITAL (Sistema Único de
Assistência Social).
G) Avançar na promoção da participação e o controle
social na formulação e implantação das políticas e
programas municipais de Assistência Social através do
apoio permanente ao funcionamento dos conselhos
municipais relacionados com política da assistência social.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

dos serviços dos Centros de Referência de Assistência Social.

SÃO BERNARDO
PARCERIAS
DO CAMPO
VAI TER
CULTURA 365
NOSSA SÃO BERNARDO
COM
OPORTUNIDADES
DIAS
POR ANO
DE EMPREGO E RENDA

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Revitalizar o Vera Cruz;
B) Implementar o Plano Municipal de Cultura de acordo
com a identidade e economia cultural da cidade.

D) Ampliar as ações da DAJUV, do Parque da Juventude
Città di Maróstica e de outros espaços públicos.
E) Inserir na Agenda Cultural programações utilizando o
espaço da Esplanada do Paço Municipal.
F) Potencializar ações de Economia Criativa por meio
de ações de fortalecimento de coletivos, artesãos e
gastronomia (patrimônio cultural alimentar).
G) Formação da Orquestra Mirim de São Bernardo do Campo.
H) Criar o Centro Livre de Dança.
I) Criar o Corpo de Baile da Cidade de São Bernardo do
Campo (grupo de referência em dança no município).
J) Incentivar apresentações nos diversos teatros do
município além de criar uma Escola de Teatro.

AS PROPOSTAS ESPECÍFICAS PARA
DESENVOLVER AS DIRETRIZES SERÃO
DETALHADAS AO LONGO DA CAMPANHA.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

C) Criar o Conselho Municipal de Juventude.

SÃO BERNARDO
PARCERIAS
AINDA MAIS
SAUDÁVEL E
FELIZ. A CAPITAL
NOSSA SÃO BERNARDO
COM
OPORTUNIDADES
DO
ESPORTE
DE EMPREGO E RENDA
É AQUI!

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Continuar e consolidar as ações de revitalização,
modernização e manutenção da infraestrutura municipal
de esporte e lazer visando com a adequação para a
acessibilidade.
B) Ampliar o número de vagas dos cursos de natação e
hidroginástica.

D) Implantar novos núcleos de luta, danças e ginásticas
nas diversas regiões da cidade, priorizando os locais de
maior vulnerabilidade.
E) Ampliar a participação feminina nas escolinhas de
futebol Craques do Futuro.
F) Manter e ampliar Cursos Esportivos para todas as
idades nos diversos Centros Esportivos.
G) Ampliar o projeto Rua de Lazer, incentivando a
recreação para toda a família.
H) Manter e aprimorar os Jogos Escolares, Jogos dos
idosos, Jogos Inclusivos, Copa de Futebol Amador, bem
como diversos Torneios e Festivais Esportivos e de Lazer
realizado aos fins de semana.
I) Manter e fortalecer as equipes de atletas e paratletas
do Alto Rendimento para aumentar a performance e
competitividade, tornando-se espelho para nossos jovens.
J) Manter e oferecer novas rotas de percurso para o
projeto Pedala Noturna de Ciclismo.
K) Implementar ações esportivas em parceria com
Faculdades de Educação Física.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

C) Criar a Virada Esportiva;

SÃO
PARCERIAS
BERNARDO,
CIDADE QUE
NOSSA
SÃO BERNARDO
CUIDA
DO MEIO
COM OPORTUNIDADES
AMBIENTE!
DE EMPREGO
E RENDA

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Identificar e quantificar os serviços ecossistêmicos
proporcionados pela Mata Atlântica.

C) Mobilizar o interesse e a atenção dos munícipes com o
objetivo de despertar a percepção sobre a importância da
cidade limpa para a salubridade ambiental e qualidade de vida,
ao mesmo tempo fomentando e articulando a coleta seletiva.
D) Promover sistematicamente eventos de Educação
Ambiental formal e não formal para alcançar a máxima
sensibilização e adesão da sociedade.
E) Organizar a implantação de práticas sustentáveis e de
recuperação ambiental, como arborização, recuperação de
nascentes e coleta seletiva.
F) Fortalecimento das ações de Saúde Animal.
G) Criar programa para formação e habilitação de
multiplicadores socioambientais.
H) Estimular a gastronomia local dos restaurantes baseada
no consumo do pescado e produtos orgânicos fornecidos
pelos agricultores locais.
I) Criar Comissão Ambiental.
J) Adotar ações preventivas contra ocupações irregulares
em áreas ambientalmente protegidas.
K) Implantar Programa de Licenciamento Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

B) Identificar, cadastrar e mapear os equipamentos
ecoturísticos, de recreação e lazer no município para
elaboração de guia turístico.

NOVAS
MORADIAS E PARCERIAS
MAIS DIGNIDADE
PRA NOSSA
NOSSA SÃO BERNARDO
COM
OPORTUNIDADES
GENTE
VIVER
DE EMPREGO E RENDA
MELHOR

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Reformular e implantar Plano Municipal de
Habitação em consonância com o novo Plano
Diretor do Município.
B) Aumentar a produção e a oferta de soluções

C) Produzir novas moradias de interesse social em
imóveis obtidos por meio da aplicação da Lei Municipal
nº 6.691/2018, da arrecadação de bens vagos localizados
em áreas dotadas de infraestrutura urbana básica.
D) Resolver a titularidade jurídica dos lotes em
núcleos irregulares e a titularidade do parcelamento
ou reparcelamento de loteamentos por meio de
projetos de Regularização Fundiária.
E) Dar continuidade aos projetos de Urbanização
Integrada e ao reassentamento habitacional das famílias,
vinculado ao não ao PAC, pelo Programa Minha Casa,
Minha Vida - PMCMV ou Programa Casa Verde e Amarela.
F) Participar e elaborar propostas no âmbito das
ações de saneamento ambiental para a preservação e
recuperação das áreas de proteção da Represa Billings.
G) Executar planos de regularização fundiária em
núcleos irregulares consolidados localizados na Região
do Pós-Balsa, de acordo com a legislação vigente.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

habitacionais para a população de menor renda.

PLANEJAMENTO
PARA GARANTIR
PARCERIAS
MELHORES
SERVIÇOS
PÚBLICOS
E
NOSSA
SÃO BERNARDO
COM
OPORTUNIDADES
ORDENAMENTO
DE EMPREGO E RENDA
URBANO

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Promover a desburocratização com sustentabilidade,
geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico/
social/ambiental no município.

C) Modernizar o Portal SBCGeo, que reúne informações
georreferenciadas com temas cadastrais, legislação
urbanística, equipamentos públicos, ambientais, habitação,
entre outros.
D) Modernizar o gerenciamento das ações de prestação
de serviços das concessionárias (ENEL, SABESP, Comgás e
Telefonia/Internet).
E) Implantar 100% do Programa Mais Luz, promovendo a
instalação de luminárias LED em todos os bairros da cidade.
F) Criar programa Poda de Árvores e Tapa Buraco 24h por
aplicativo,
G) Canalizar 4 mil metros lineares de córregos existentes em
nossa cidade (canalização em seção aberta).
H) Criar mais 7 ecopontos em todo o município.
I) Implantar mais 2 Pontos Limpos para atender locais de difícil
acesso onde o caminhão de coleta não consegue chegar.
J) Ampliar coleta seletiva do Município por meio de
divulgação massiva presencial e por redes sociais;
K) Promover a logística reversa e o descarte sustentável de
materiais e eletrônicos que possuem metais pesados em sua
composição, como chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, etc., com
alto poder de contaminação do solo e os lençóis freáticos;
L) Revitalizar vielas (passagens), possibilitando melhor
acessibilidade aos moradores da localidade e transeuntes.

FORÇA E COMPETÊNCIA PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

B) Fomentar a implantação das Vias Completas nas
diversas porções do território.

FORTALECIMENTO
PARCERIAS
INSTITUCIONAL E
VALORIZAÇÃO DO
FUNCIONALISMO
NOSSA
SÃO BERNARDO
COM OPORTUNIDADES
DE EMPREGO E RENDA

DIRETRIZES
DE AÇÃO:

PLANO DE GOVERNO 2021 - 2024 | 30

A) Expandir o programa Atende Bem Presencial.
B) Difundir e ampliar o Atende Bem Digital.

D) Ampliar e fortalecer a utilização das parcerias
público-privadas em suas diferentes modalidades
com o propósito de melhorar a capacidade de
financiamento da Administração Municipal na
prestação de serviços e na implantação de obras de
infraestrutura urbana e social.
E) Consolidar e acompanhar o Plano São Bernardo do
Campo Inteligente.
F) Possibilitar o acesso digital inclusivo aos sites,
portais e aplicativos, permitindo melhor compreensão,
navegação e interação de todos os cidadãos nos
serviços web oferecidos pelo Governo Municipal,
propiciando plena acessibilidade aos cidadãos com
necessidades especiais auditivas, visuais e motoras;
G) Apoiar a formação de cidadãos digitais completos,
visando seu convívio em harmonia e aproveitamento
de todos os serviços da nova era digital.
H) Fomentar o acesso à Internet por meio da expansão
da Infovia, wi-fi em 100% dos parques, praças, praçasparque, arenas-parque, bairros e zona rural e convênios
com operadoras e programas federais.
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C) Promover o fortalecimento institucional e a
valorização do funcionalismo.

CIDADE
PARCERIAS
INCLUSIVA:
INCLUSÃO
NOSSA SÃO BERNARDO
TODOS E
COMDE
OPORTUNIDADES
DE EMPREGO
E RENDAUM
DE CADA

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Mediante a utilização da internet e das redes
sociais, fortalecer a participação social e comunitária
na tomada de decisões e na formulação, gestão e
controle social das políticas públicas municipais, assim
luta contra a corrupção e uso indevido dos recursos
públicos.
B) Fomentar o diálogo com o 3º setor e a sociedade
civil, buscando sempre aproximar o munícipe do
governo, em especial o jovem, por meio de grupos
organizados como grêmios, diretórios, centros
acadêmicos, atléticas, grupos religiosos, etc.
C) Consolidar o Sistema de Transparecia da Gestão
Municipal.
D) Garantir os mecanismos e instrumentos de
participação e controle social como os Conselhos
Municipais, audiências públicas e fóruns setoriais e
municipais na formulação, gestão e avaliação das
diferentes políticas públicas.

AS PROPOSTAS ESPECÍFICAS PARA
DESENVOLVER AS DIRETRIZES SERÃO
DETALHADAS AO LONGO DA CAMPANHA.
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como nos processos de prestação de contas e de

GESTÃO
RESPONSÁVEL PARCERIAS
DOS RECURSOS:
EM SÃO BERNARDO,
NOSSA SÃO BERNARDO
SEU
DINHEIRO TEM
COM
OPORTUNIDADES
DE
EMPREGO
E RENDA
MAIS
VALOR

DIRETRIZES
DE AÇÃO:
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A) Otimizar a arrecadação e a aplicação dos recursos
públicos, criando canais de comunicação, acesso e
interação digital do munícipe com a Secretaria de
Finanças.
B) Permitir que contribuintes autônomos e pessoas
jurídicas (CPF/CNPJ) possam ser beneficiados com
impostos vinculados às suas áreas de atuação.
C) Duplicar os valores dos prêmios dos Programas
Nota 1.000 e IPTU Fidelidade.
D) Implementar Programa “Finanças Vai Até você”.
E) Implantar aplicativo ou sistema integrado e
máquina que realize a impressão de nota fiscal de
serviços pelo próprio prestador, facilitando a emissão
de notas fiscais de serviços e ampliando a base de
contribuintes.
F) Permitir que contribuintes do Cadastro Imobiliário
que detenham matrícula ou escritura pública
possam atualizar seu Cadastro Imobiliário e que, os
contribuintes do Cadastro Imobiliário, possam abrir,
alterar ou encerrar suas empresas/atividades pela
web e possam ter seus dados atualizados sem a
necessidade de atendimento presencial.
G) Ampliar o programa de Arrecadação de Imóveis
Abandonados.
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prêmios ou descontos pelo pagamento em dia dos

COLIGAÇÃO:

FORÇA E COMPETÊNCIA
PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE
PARTIDOS INTEGRANTES:
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