
 








 


    
  
    
  
  







    

    

     

  
    

  
    
    

  
     
 






    

  



século XXI em diferentes âmbitos como a demografia, os

de um total de 113 a 93 entre dezembro de 2017 a julho de

valores sociais e estilos de vida, a economia, a ciência e a

2020, uma queda de quase 17%. Todas as especialidades

tecnologia, o clima e meio ambiente, a política e a organização

médicas importantes para uma adequada atenção primariam

do Estado. A partir da minha experiência como dirigente

dapopulação nas UBS apresentaram queda. Nesse período, os

público e empresarial tenho identificado claramente que duran-

médicos de família passaram de 25 a 22, os clínicos gerais

te a última década se vem apresentando um claro esgotamento

diminuíram de 29 a 25 e os médicos pediatras de 33 a 24. Por

do modelo de desenvolvimento do município em todas suas

seu lado, os médicos obstetras permaneceram em 13.

áreas e que tornou-se mais evidente pelos efeitos que a
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Sem um adequado sistema básico de saúde, o município de

pandemia do coronavírus nos impôs.

Taubaté não teve a capacidade de minimizar ao máximo o
Efetivamente, Taubaté não tem sido alheia aos graves efeitos

impacto da pandemia do Covid-19 na morbimortalidade

diretos e indiretos trazidos pela pandemia do coronavírus.

dapopulação pois, precisamente, são os profissionais de saúde

Como efeitos diretos temos que destacar os elevados índices de

dessa área que realizam as ações de vigilância em Saúde, ou

morbimortalidade causados pela doença desde o dia 18 de

seja, de identificação e a busca por pessoas que tiveram contato

março de 2020 quando foi registrado oficialmente o primeiro

com alguém infectado e na continuidade do cuidado, cumprin-

caso de Covid-19 no município. Segundo informações da

do um papel importante na abordagem comunitária necessária

Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 31 de agosto, foram

no enfrentamento de qualquer epidemia. Além dos efeitos

confirmados 3.677 casos de contaminação pelo vírus resultan-

diretos na morbimortalidade e na carga excessiva do sistema de

do em mais de 912 internações e, lamentavelmente, 95 óbitos.

saúde municipal, as medidas de isolamento social implantadas
de forma deficientemente planejadas pela Administração

Na gestão da saúde municipal foi privilegiado um modelo

Municipal para frenar a pandemia do coronavírus tiveram um

enho orgulho, primeiro de ter nascido e crescido

defesa e promoção do desenvolvimento sustentável do nosso

curativo e reativo focado na doença e no sofrimento das

forte impacto na economia do município gerando desemprego

ssssssssssssssnesta extraordinária cidade de Taubaté onde

município desde diferentes frentes de trabalho. Assim, por meu

pessoas, descuidando os princípios da prevenção e da

e falência de negócios e empreendimentos, especialmente dos

sssssssssssssstenho construído minha trajetória profissional.

trabalho empresarial no setor turístico, em 2013 foi convidado

promoção da saúde. No modelo curativo as pessoas só têm

setores do comercio e dos serviços. A perda maciça de

ssssssssssssssTenho 57 anos e sou pai de 4 filhas e avô de 4

a exercer o cargo de Secretário Municipal de Turismo e Cultura

atenção no hospital ou nas unidades de urgência-emergência

empregos formais é um claro indicador do impacto da

netos. Sempre acreditei na educação como o principal instru-

de Taubaté. Também tenho realizado funções tais como

quando adoecem ou seus sintomas se agravam. Pelo contrário,

pandemia do coronavírus na economia municipal. Efetiva-

mento tanto para o desenvolvimento pessoal como social. Por

Presidente da Acit; a Vice-presidência da Federação das

um sistema preventivo tem como objetivo evitar o surgimento

mente, segundo o CAGED, entre janeiro e julho de 2020 foram

isso projetei minha vida pessoal e profissional alicerçado nos

Associações Comerciais do Estado de São Paulo e a Presidên-

das doenças, retardar o desenvolvimento das que já se

perdidas 3.908 vagas de emprego com carteira assinada, dos

estudos. Fiz três faculdades. Sou formado em Física, Pedago-

cia da Federação dos Convention Visitor Bureau do Estado SP.

instalaram, minimizar futuras complicações nos pacientes e,

quais 2.206 foram nos serviços, 1.758 na indústria e 897 no

gia e Engenharia. Fiz três Pós Graduações e uma delas em

Sindicato da Construção Civil e Sindicato dos Restaurantes,

sobretudo,

sáudavel.

comércio. Porém, a pandemia do coronavírus só aprofundou os

Gerência de Cidades pela FAAP. Ativo como educador sendo

Bares e Similares. Sou candidato à prefeitura de Taubaté

O descaso pela saúde básica do município de Taubaté durante

problemas econômicos que já vinham-se agravando no

professor do Ensino Médio na Escola Estadual Monteiro

representando um amplo setor da sociedade taubateana que

os últimos anos pode ser claramente observado na queda no

município de Taubaté.

Lobato, nosso famoso “Estadão” e atualmente atuo na direção

deseja o desenvolvimento do nosso município que permita

número de médicos na UBS que, segundo o Cadastro Nacional

coronavírus, o Município já tinha perdido o rumo no seu desen-

do Colégio IDESA. Minha vida profIssional é pautada pela

enfrentar os desafios trazidos pelas aceleradas mudanças do

dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, passaram

volvimento econômico com a consequente perda de

promover

estilo

de

vida

Podemos afirmar que, antes do





    

  



oportunidades na construção de um município mais humano,

mostram que se apresentou um saldo positivo de apenas 604

dólares que, por efeitos da desvalorização do real, aumentou

Municipal de Taubaté, alicerçada num modelo institucional

socialmente justo, seguro e sustentável. Os dados disponíveis

vagas, totalmente insuficiente para recuperar o dinamismo

em 64%, passando de 195,0 a 319,6 milhões. Porém, também

flexível, moderno e descentralizado, onde os funcionários

do IBGE do PIB municipal mostram que a Taubaté apresentou

perdido nos últimos anos.

se tem incrementado outro tipo de endividamentos como os

públicos municipais sejam dignificados e valorizados e os

precatórios os quais se multiplicaram 7.948 vezes entre 2014 e

recursos públicos aplicados de forma eficiente.

um forte e longo processo de retração econômica entre 2013 e
2016. Entre esses anos o PIB municipal apresentou uma queda

O anterior quadro apresentado na saúde, no crescimento

abril de 2020, passando de R$ 4.693 a R$ 35.950.006. Perante

média anual de -5,5%. Em 2017, como um crescimento de

econômico e na geração do emprego mostra que a pandemia do

o anterior diagnostico, as diretrizes do nosso programa de

Desta forma, com a prática de uma boa governança, nossa

5,5% do PIB municipal, Taubaté mostrou um importante sinal

Covdi-19, que estourou no início de 2020, só evidenciou as

governo que apresentamos neste documento tem como grande

gestão governamental se concentrará em transformações e

de recuperação econômica. no entanto, as informações do

graves limitações que vem apresentando o modelo de desen-

propósito de promover de forma planejada e altamente partici-

desafios que exige o desenvolvimento humano sustentável de

Valor Agregado Fiscal fornecidos pela Secretaria Estadual da

volvimento promovido durante os últimos anos em nosso

pativa a implantação de um novo modelo de desenvolvimento

nosso município. As diretrizes aqui apresentadas não podem

Fazenda e do Planejamento mostram que em 2018 a economia

município. Mas, não podemos esquecer que também temos

sustentável do município de Taubaté que permita aproveitar as

ser consideradas como definitivas senão como um ponto de

de Taubaté se estagnou novamente pois dito indicador teve

grandes desafios em áreas que são fundamentais para a

vantagens e oportunidades que oferece sua localização

partida de um processo de construção democrático que será

uma queda de -0,4% em termos reais.municipal, Taubaté

qualidade de vida da nossa população, como assistência social,

estratégica e suas capacidades acumuladas na criação de

aberto aos debates e participação de todos os segmentos da

mostrou um importante sinal de recuperação econômica. no

educação, esporte e lazer, segurança pública, mobilidade

oportunidades de emprego e renda e na melhoria das condições

sociedade durante a campanha eleitoral. Só dessa forma

entanto, as informações do Valor Agregado Fiscal fornecidos

urbana, meio ambiente, entre outras. Desafios que vamos a

de vida de toda sua população.

teremos a certeza que o nosso programa de governo será a

pela Secretaria Estadual da Fazenda e do Planejamento

apresentar e debater com toda a sociedade ao longo da

mostram que em 2018 a economia de Taubaté se estagnou

campanha eleitoral mostram que em 2018 a economia de

Em um curto prazo, nosso programa de governo buscará a

das diferentes políticas públicas municipais durante o próximo

novamente pois dito indicador teve uma queda de -0,4% em

Taubaté se estagnou novamente pois dito indicador teve uma

retomada da economia e o enfrentamento dos problemas

período de governo de 2021 a 2024.

termos reais.

queda de -0,4% em termos reais. Por trás do agravamento dos

sociais trazidos pela pandemia do coronavírus especialmente

principais problemas sociais e econômicos enfrentados pela

na saúde, na educação e no agravamento das condições de risco

A forte desindustrialização tem sido a principal causa da

população de Taubaté se encontra a crescente ineficiência e

e vulnerabilidade social de um número importante de pessoas e

estagnação econômica de Taubaté. Assim, entre 2011 a 2016 o

ineficácia do Governo Municipal no planejamento e gestão da

famílias do nosso município. Os compromissos que assumi-

valor adicionado industrial teve uma queda média anual de

promoção desenvolvimento integral do município que pode ser

mos no presente Programa de Governo para o período

-8,6%. O forte processo de desindustrialização de Taubaté pode

observado, entre outras deficiências, pela acelerada deterior-

2021-2024 não são um simples listado de compromissos

ser verificado pela queda na participação da indústria no PIB

ização das contas públicas municipais durante os últimos anos.

isolados e desarticulados. Pelo contrário, o grande propósito de

principal referência para a formulação do Plano Plurianual e

avançar na direção de um modelo de desenvolvimento

total que passou de 55% em 2009 a 43,3% em 2017, uma perda
Hoje, a Prefeitura Municipal de Taubaté apresenta um crescen-

sustentável só é possível se trabalhamos de forma articulada em

te déficit nas suas contas orçamentarias, além de um endivida-

quatro grandes eixos estratégicos de ação: Desenvolvimento

Esses resultados do PIB são consistentes com o comportamen-

mento mal planejado em dólares que comprometerá a capaci-

Econômico, Competitividade e Geração de Emprego e Renda;

to do volume do emprego formal.Efetivamente, de acordo com

dade de investimento durante os próximos 10 anos. Desta

Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Urbano e Ambien-

as informações fornecidas pelo CAGED, o número total

forma, entre dezembro de 2017 e abril de 2020 a Dívida

tal e Desenvolvimento Institucional e Promoção da Partici-

empregos com carteira assinada passou de 88.504 vagas em

Pública Consolidada de Taubaté se multiplicou por 6 vezes,

pação Democrática. Vale destacar que a realização dos objeti-

2013 a 78.419 em 2016, uma queda de 11,39%. Em 2017 e em

passando de R$ 49,8 a 302,1 milhões. Esse crescimento no

vos e diretrizes de ação propostas no programa de governo

2018 se apresentou uma leve recuperação de 1,1% e 0,8%

endividamento foi causado fundamentalmente pelo crédito

exige a implantação de uma ambiciosa estratégia de modern-

respectivamente. Em 2019, as informações do CAGED

externo contratado com a CAF por valor de 60 milhões de

ização organizativa e de saneamento financeiro da Prefeitura

de 11,7 pontos porcentuais.

  


         
   
   
  
     
  
     
 
 



  
     
    


  
        
 






    

  



EIXO ESTRATÉGICO I

EIXO 2

EIXO 3

Desenvolvimento
Social

Desenvolvimento
Urbano e Ambiental

Diretrizes Estratégicas

no Desenvolvimento Econômico,

EIXO 1

EIXO 1

Desenvolvimento
Econômico,
Competitividade e
Geração de
Emprego e Renda

Desenvolvimento
Institucional e
Participação
Democrática

A Taubaté que
Desejamos!

Competitividade

e Geração de Emprego e Renda

Tem como propósito central promover a diversificação e a inovação tecnológica da base
produtiva e empresarial do município, assim
como o fortalecimento dos programas e
ações que visem à geração de emprego e
renda de nossa população com a finalidade
de integrar as potencialidades e vantagens
estratégicas de Taubaté à melhoria da qualidade de vida de sua população.





    

  



  
    
  
  
   
i) Objetivo Estratégico

   

d) Criar e implantar o Serviço Municipal de Apoio aos Micro e
Pequenos Empreendimentos, através da identificação e

i) Objetivo Estratégico

promoção de arranjos produtivos competitivos em pequena e

Em coordenação e parceria com os Governos Estadual e Feder-

média escala junto com a grande empresa e o setor público; a

al, o setor empresarial e o sistema de educação municipal,

assessoria para elaboração e implantação de Planos de

promover o fortalecimento dos programas e ações que permi-

Negócios; a formação para gestão de empreendimentos e

tam enfrentar as efeitos negativos da epidemia do coronavírus

negócios; e o acesso ao crédito e microcrédito e apoio logístico

na economia local e promover a rápida recuperação e a melho-

e as cooperativas.

Em coordenação e parceria com os Governos Estadual e Feder-

d) Impulsar a implantação de “Fab-Lab" mediante a Parcerias

ria das condições para a geração de ocupação e renda da

al, o setor empresarial e o ecossistema de inovação, promover a

Público-Privadas (PPPs) para o desenvolvimento de atividades

população do Taubaté através do desenvolvimento do

e) Fortalecer as Empresas Instaladas na Modernização e Apoio

diversificação e a inovação tecnológica da base produtiva e

inovadoras e criativas, onde os usuários poderão desenvolver

empreendedorismo, da qualificação profissional, o acesso ao

para Obtenção de Crédito: Promover, em parceria com

empresarial de Taubaté através do incentivo na criação e o

pesquisas e trocar conhecimentos de modo colaborativo,

crédito e microcrédito de fomento, o estimulo ao investimento

entidades de classe, projetos de modernização operacional e

desenvolvimento de empresas de base tecnológica em áreas e

usando o espaço e os equipamentos como um laboratório de

produtivo dos micro e pequenos empreendedores do município

identificação de fontes de obtenção de crédito com taxas

setores estratégicos para o desenvolvimento sustentável do

fabricação digital para soluções abertas para a comunidade.

e a promoção da economia solidária.

subsidiadas. Assim, feito o reconhecimento da fonte (FAPESP,

município, do aperfeiçoamento dos instrumentos de política de

Utilizando a infraestrutura já disponível na cidade.

inovação e da criação de novos instrumentos de apoio à

FINEP, BNDES, DESENVOLVE SP, entre outros) e linha de
ii) Compromissos de Ação

financiamento, será oferecida a capacitação e apoio na
elaboração de projetos de obtenção de recursos.

inovação e da disseminação da cultura do empreendedorismo

e) Promover ações para a sensibilização, mobilização e capaci-

a) Criar e implantar o Programa Emprega Taubaté com a

inovador na rede municipal de educação.

tação em gestão da inovação e em atividades de gestão em

finalidade de articular e ampliar o alcance das ações que visam

manufatura avançada através da articulação institucional do

o aumento da inserção de nossa população no mundo do

f) Fortalecer e ampliar as parcerias com o SESI-SENAI,

ii) Compromissos de Ação

ecossistema de inovação do município e da região, visando à

trabalho, especialmente os serviços de intermediar a oferta e a

SEBRAE-SENAR e SESC-SENAC com o propósito de

a) Formular e implantar o Plano Estratégico Municipal para a

promoção da inovação tecnológica nas empresas nos arranjos

procura de mão de obra.

ampliar as oportunidades de programas de capacitação de

Promoção da Inovação e da Competitividade Econômica que

produtivos locais;

jovens, adultos, pessoas com deficiência e demais profissionais
b) Desenho e implantação de uma estratégia articulada para o

permita a superação dos desafios relacionados com a ampliação da capacidade de desenvolvimento tecnológico da base

f) Promover o interesse pela inovação e o empreendedorismo

fortalecimento das medidas fiscais, de financiamento e demais

produtiva de Taubaté no curto, médio e longo prazo;

no Sistema de Educação Municipal. Vocacionar o empreende-

suportes orientados à geração de emprego e renda.

dorismo local. Articular parcerias com o governo de Estado, as
b) Implantar o Centro Municipal da Economia Criativa para

universidades e a rede particular. Criação do Museu da Ciência.

c) Implantar o Sistema Municipal de Qualificação Profissional

atrair, desenvolver e disseminar iniciativas deste setor, com

Fomentar, através do instrumento da Parceria Público Privada,

com o propósito de fortalecer, organizar e coordenar os

incubadoras polo de empresas startups. Criar ecossistemas de

o Parque Temático de Ciências e Cultura.

diferentes programas e projetos de capacitação e formação

inovação;

profissional para que sejam voltados e direcionados à vocação
econômica de Taubaté, em parceria com o Governo do Estado,

c) Desenhar e implantar um novo modelo de governança da

a iniciativa privada e toda a rede de Educação Profissional

inovação e do desenvolvimento tecnológico no município

existente no Município.

através da aliança estratégica entre a Administração Pública,
as Universidades, os centros de pesquisa e o setor empresarial.

fortalecendo sua preparação para o mercado de trabalho.





    

  



  

diferentes segmentos turísticos fortalecer os programas e

     

projetos direcionados à ampliação e melhoramento da
i) Objetivo Estratégico

infraestrutura turística do município com o propósito de

i) Objetivo Estratégico

Em coordenação e parceria com os Governos Estadual e Feder-

promover os diferentes segmentos turísticos como o turismo de

Fortalecer as políticas e programas de promoção da rentabili-

f) Fortalecer e ampliar as ações de manutenção de estradas

al e o setor empresarial promover o desenvolvimento do

negócios, turismo rural, turismo cultural e turismo de lazer;

dade, competitividade e sustentabilidade do setor agropecuário

vicinais com o propósito de melhorar o acesso e o escoamento

e rural do município através da melhoria dos programas de

da produção agropecuária do município;

turismo como um instrumento de geração de ocupação e renda,
de redução das desigualdades sociais e de preservação e

f) Promover e articulação e integração com os municípios da

extensão e assistência técnica, o fomento da agroindústria e do

exploração sustentável do meio ambiente através do aproveita-

região com o propósito da implantação de roteiros, rotas e

empreendedorismo, levando em conta as potencialidades e

g) Fortalecer as ações de ampliação e melhoria do saneamento

mento das potencialidades dos diferentes segmentos turísticos

projetos turísticos intermunicipais;

características ambientais, produtivas, turísticas e sociais da

básico na área rural do município;

do município.

zona rural do município.
h) Em articulação com os governos federal e estadual promover

g) Promover a atuação articulada de agentes públicos e
ii) Programas e Ações Estratégicas

privados na implantação de empreendimentos e produtos

ii) Programas e Ações Estratégicas

a qualificação técnica no meio rural, por meio da capacitação

a) Aprimorar a capacidade de gestão institucional, operacional

turísticos nacionais ou internacionais, que aproveitem as

a) Fortalecer a ampliar os programas e ações de assistência

dos agricultores e a implantação de cursos profissionalizantes

e financeira da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para

vocações e potencialidades turísticas do município de Taubaté;

técnica e difusão de tecnologia agropecuária para os produtores

que permita o aprimoramento dos processos produtivos e dos

rurais de Taubaté;

empreendimentos agropecuários;

de projetos e empreendimento públicos e privados voltados ao

b) Fortalecer e ampliar os programas a ações direcionados à

i) Voltar com a função do conserveiro,para ficarem conservan-

desenvolvimento do turismo no âmbito regional e local;

inovação e melhoria dos arranjos produtivos agropecuários

do as estradas rurais constantemente.

a promoção e articulação do desenvolvimento do turismo no
município de Taubaté no contexto do Pós-Covid.
b) Fortalecer a capacidade de articulação e coordenação entre a

h) Implantar estratégias para o financiamento de financiamento

Administração Municipal, o setor empresarial e a sociedade

através de processo de capacitação, transferência de tecnologia

civil para a promoção do desenvolvimento do turismo no

i) Promover a produção e a incorporação da inovação e a

município de Taubaté;

disseminação do conhecimento na cadeia de valor dos segmen-

e apoio na produção e comercialização dos produtos;

tos turísticos do município através de um Centro de Inteligên-

c) Promover a comercialização dos produtos agropecuários dos

c) Melhorar a integração dos programas e ações da cultura e do

cia da Economia do Turismo; a modernização e fortalecimento

produtores rurais do município através do fortalecimento das

turismo com a finalidade fortalecer o turismo receptivo através

dos programas de formação e qualificação profissional na área

compras públicas e o fortalecimento do Mercado Municipal e

da ampliação e consolidação dos roteiros turísticos e culturais,

de turismo; a implementação e manutenção de hubs de

das feiras livres nos diferentes bairros da cidade;

a promoção do calendário cultural e a melhoria da sinalização

inovação voltados a empreendimentos da cadeia de valor do

dos atrativos e equipamentos turísticos e culturais;

turismo e o promoção da doção de ferramentas digitais pela

d) Incentivar a melhoria da competitividade e produtividade da

cadeia de valor do turismo do município;

produção pecuária do município através do apoio na implan-

d) Fortalecer o Conselho municipal de Turismo como um

tação ou reforma das pastagens e promoção da inseminação

instrumento de integração e governança colaborativa na

j) Modernizar e ampliar as estratégias de marketing e comuni-

concepção e definição dos planos e ações de desenvolvimento

cação de destinos, produtos e serviços turísticos ofertados pelo

sustentável do turismo, articulando as diferentes políticas

município de Taubaté no contexto da Marca Turística de

e) Promover a exploração da potencialidade do turismo rural do

públicas dos âmbitos federal, estadual, regional e municipal;

Taubaté.

município como um instrumento de agregação de valor aos

artificial e transferência de embrião;

processos produtivos agropecuários e da valorização do
e) Em parceria com os Governos Estadual e Federal e os

k) Criar calçadas e ciclovias nas zonas rurais de tal forma que
fomente o turismo nas áreas.

patrimônio natural e cultural de Taubaté;





    

  



  

mesmo combustível utilizado para levar documentos de uma

5) Infraestrutura em cloud

questão. Desta forma, reduzirá o custo HORA x HOMEM

unidade à outra, além de prover agilidade, pois um processo

Implantação de estrutura em Cloud visando a proatividade na

gasto nos atendimentos, dando ao funcionário público mais

1) Criação de uma secretaria/diretoria de Tecnologia da

pode ser recebido, respondido e encaminhado em minutos, o

prestação de serviços bem como seguir as melhores práticas na

tempo hábil para execução de suas atribuições sem prejudicar o

Informação em Taubaté

que poderia levar horas no modo atual. Sendo assim, é um

prestação e sustentabilidade de serviços em TI. A implantação

atendimento especializado ao público.

Com a criação de uma Secretaria/Diretoria de Tecnologia da

processo de grande importância para qualquer município, por

de uma infraestrutura em Cloud visa preservar e garantir a

O munícipe poderá entrar em contato e acessar a plataforma por

Informação, acarretará em diversos pontos positivos para o

fornecer ferramentas que atendem aos princípios da economi-

operação das funções essenciais de negócio da Prefeitura,

meio de seu smartphone, podendo ser via WhatsApp, Telegram

órgão público, entre estes, podemos citar como principais a

cidade e eficiência.

inclusive em situações de desastre ou perturbações graves, até o

e por e-mail.

retorno à situação normal de funcionamento da companhia

desburocratização de diversos processos, autonomia para
aquisição de materiais e serviços, suporte técnico especializado

3) Disponibilização de WiFi gratuita em praças e prédios

dentro do contexto do negócio do qual ela faz parte, sendo

e unificado, facilidade para gestão de pessoal e contratos e

públicos em Taubaté

imprescindível para a continuidade do negócio. Para tal, requer

também agilidade nos processos administrativos.

O projeto visa a implantação e a regulamentação do uso de

o planejamento de recuperação de desastres, bem como a

internet gratuita sem fio em prédios e praças públicas visando

definição de uma arquitetura com redundância, serviços e

2) Protocolo Eletrônico

fornecer acesso à internet aos munícipes. O projeto tem como

aplicações que suportam direta ou indiretamente as funções

Implantação de uma solução para realização de abertura de

finalidade além de promover a inclusão digital das munícipes,

essenciais de negócio. Com este processo, busca-se garantir a

protocolos, tramitação, respostas e assinaturas de documentos

prove através do uso da tecnologia HOTSPOT as informações

rapidez em que os ambientes tecnológicos possam ser produzi-

100% digital para produção e gestão de documentos e proces-

ao contribuinte sobre as ações do município além de permitir o

dos para acomodar as necessidades da Prefeitura. Outro ponto

sos eletrônicos. Esta solução proposta visa implantar uma

uso gratuito dos serviços online., melhorando assim a comuni-

extremamente positivo nesta implantação é a maior garantia na

plataforma que engloba conjunto de módulos e funcionali-

cação da prefeitura com o munícipe.

segurança das informações, sendo por meio de ferramentas de
segurança bem como na redundância de dispositivos e

dades que promovem a eficiência administrativa, trata-se
também de um sistema completo de gestão de processos e

4) LGPD/PDTI

informações armazenadas, além de fornecer um sistema para

documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas

Implantação para adequação de todas as ações tecnológicas da

concentração de todas as informações dos sistemas utilizados,

inovadoras de trabalho, tendo como principais características a

gestão pública no que tange as normativas estabelecidas pela

de forma integrada e segura, melhorando assim o controle e

libertação do paradigma do papel como suporte físico para

Lei Geral de Proteção de Dados (PDTI), atendendo

gestão das informações e dispositivos.

documentos institucionais e o compartilhamento do conheci-

plenamente a Lei, evitando possíveis problemas jurídicos

mento com atualização e comunicação de novos eventos em

relacionados a este tópico, além de uma assessoria completa na

6) Plataforma de teleatendimento ao contribuinte

tempo real. A solução será 100% web, não sendo necessária a

elaboração/edição do Plano Diretor de Tecnologia da

Implantação de uma plataforma de teleatendimento ao

instalação de qualquer software nos computadores dos

Informação, instrumento obrigatório para que seja realizado

contribuinte fornecendo todos os meios para que o munícipe

colaboradores, além de permitir o acesso externo ao ambiente

uma gestão mais assertiva no âmbito da Tecnologia, bem como

possa entrar em contato para tirar dúvidas e solicitar

corporativo, permitindo aos servidores e munícipes de

prover todas as informações necessárias para elaboração de

informações de forma 100% digital, sem a necessidade de se

visualizarem seus processos até mesmo pelo computador de

“planos de ação” futuros e identificar quais os pontos fortes e

locomover ao local. Esta ferramenta fornece ainda opções para

sua casa, tudo isso com toda a segurança necessária para que as

fracos do setor de TI do município, pois em posse de tais

criação de bots (robôs de inteligência artificial) programados

informações sejam disponibilizadas apenas para quem

informações será mais garantido a prestação de serviços mais

para responder perguntar referentes à tópicos específicos,

realmente deve acessá-las.

eficientes, entendendo onde as ações mais críticas deverão ser

agilizando e facilitando a prestação dos serviços, pois o atendi-

Dentre as vantagens nesta implantação, encontra-se a redução

tomadas, garantindo desta forma, maior economicidade, pois

mento apenas cairá nas mãos de um servidor caso o bot não

drástica de consumo de papéis, gastos com impressão e até

serão evitados gastos desnecessários.

consiga responder as dúvidas ou resolver o problema em





    

  



EIXO ESTRATÉGICO II

  
   
 

i) Objetivo Estratégico

Diretrizes Estratégicas

no Desenvolvimento

Social

Tem como objetivo criar as condições para a
construção de uma Taubaté mais justa e equitativa, onde seus cidadãos possam desfrutar
de uma melhor qualidade de vida mediante a
satisfação de suas necessidades fundamentais de educação, saúde, assistência social,
segurança pública, cultura e esporte e lazer.

Fortalecer e ampliar a política municipal da assistência e

c) Ampliar a cobertura dos serviços do Benefício de Prestação

proteção social com o propósito de assegurar à população do

Continuada, do Programa Bolsa Família e do Serviço de

município em condições de vulnerabilidade e risco social o

Convivência e Fortalecimento de Vínculos mediante o

acesso aos serviços, benefícios, programas e projetos da

fortalecimento das ações de busca ativa; o desenvolvimento de

política municipal de assistência social e segurança alimentar,

ações descentralizadas dos CRAS nos seus respectivos

tendo em vista o alcance pleno da cidadania e do respeito aos

territórios; adequação da infraestrutura física; e o melhoramen-

direitos humanos.

to do suporte das tecnologias de informação e comunicação.

ii) Programas e Ações Estratégicas

d) Ampliar e melhorar os serviços oferecidos pelos Centros de

a) Ampliar e melhorar os programas e serviços da assistência

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e

direcionados à prevenção e enfrentamento da situação de

demais centros de referência especializados através de

pobreza e pobreza extrema através do fortalecimento da articu-

parcerias com o Governo Federal, o Governo Estadual e as

lação intersetorial que possibilite a integração de programas e

organizações da sociedade civil que atuam nas áreas da

serviços de transferência de renda, educação, saúde, inclusão

assistência e proteção social no município.

produtiva, assistência social e moradia social, em parceria com
os Governos Federal e Estadual e as organizações da sociedade

e) Fortalecer a oferta territorial dos serviços de Proteção Social

civil- Efeitos do COVID.

de Média Complexidade mediante o fortalecimento do quadro
de profissionais dos CREAS; o fortalecimento do acompanha-

b) Ampliar a cobertura dos serviços do Sistema de Proteção

mento do Serviço Especializado de Proteção Social a Família

Social Básica priorizando através do fortalecimento dos

(SESF); a implantação do Centro Dia para Idosos; a ampli-

CRAS; a garantia do acesso aos serviços da Proteção Social

ação de Centro Dia para Pessoas com Deficiência; a ampli-

Básica a todos os bairros e comunidades; a garantia dos

ação do atendimento domiciliar para pessoas idosas e com

serviços da Proteção Social Básica no domicílio para as

deficiência e o fortalecimento para a erradicação do trabalho

pessoas com deficiência e pessoas idosas nas cinco regiões

infantil.

administrativas; a ampliação dos Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos nos territórios ainda sem cobertura

f) Melhorar e ampliar os serviços ofertados para o atendimen-

mediante o fortalecimento das parcerias com as organizações

to da população em situação de rua na perspectiva territorial

da sociedade civil.

através do fortalecimento da integração institucional, a
parceria com a organizações da Sociedade Civil e o Centro
POP.





    

  



g) Ampliar e melhorar os serviços oferecidos pelos Centros de

 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e
demais centros de referência especializados através de

i) Objetivo Estratégico

parcerias com o Governo Federal, o Governo Estadual e as

Modernizar e fortalecer o Sistema Municipal de Saúde com o

organizações da sociedade civil que atuam nas áreas da

proposto de garantir a universalização, humanização e democ-

assistência e proteção social no município.

ratização de seus serviços que deverão ser centrados na
prevenção, na promoção e na vigilância na saúde, conforme

h) Ampliar e melhorar os programas e ações de Segurança

com as determinações e regulações nacionais do SUS e de seus

Alimentar e Nutricional dirigidas a famílias e pessoas em

mecanismos de gestão, de fiscalização e de controle de

situações de vulnerabilidade alimentar e outros segmentos com

qualidade dos serviços prestados.

acesso precário à alimentação saudável mediante o fortalecimento do Programa Nutrir Taubaté e o Nutrir Emergencial e

a) Fortalecer o Sistema Municipal de Saúde para o convívio

parcerias e convênios com o Governo do Estado e as organi-

sazonal com novos coronavírus através da implantação de

zações da sociedade civil.

ações da vigilância epidemiológica, da pesquisa da infecção e
da reinfecção, bem como da aplicação das vacinas seguras que

i) Fortalecer e modernizar a estrutura organizativa da Secretaria

sejam desenvolvidas e aprovadas para a imunização contra o

Municipal de Assistência Social com o propósito de melhorar

vírus SARS-CoV;

sua capacidade organizativa no enfrentamento dos desafios
atuais e futuros da política municipal da assistência social.

b) Desenhar e implantar um programa de modernização e
adequação institucional do Sistema Municipal de Saúde com o

j) Fortalecer o Cadastro Único (CadÚnico) como um instru-

propósito de melhorar sua capacidade organizativa no enfrenta-

mento de monitoramento da situação de pobreza, vulnerabili-

mento dos desafios atuais e futuros da prestação dos serviços da

dade e risco social que permita melhorar os processos de

saúde à população de Taubaté, contemplando ações como:

formulação e avaliação das políticas e programas municipais
da assistência social.

i. Desenhar e implantar a política municipal de inovação e uso
de tecnologias da informação e comunicação na organização e

k) Aprimorar os meios de disseminação das informações por

nos serviços prestados pelo Sistema Municipal de Saúde, bem

parte da Vigilância Socioassistencial através da implantação do

como fomentar a inclusão digital e o acesso à informação e às

Observatório Municipal da Assistência Social de Taubaté.

tecnologias tanto dos profissionais quanto dos usuários dos
serviços da saúde municipal;

l) Garantir o reforço do quadro de servidores e profissionais da

ii. Implantar o Cadastro Único de Informação do Paciente que

Assistência Social mediante a realização de concursos

opere como um sistema de informação integral dos usuários do

públicos, priorizando as categorias e serviços de maior deman-

Sistema Público de Saúde, fazendo com que os usuários

da e de acordo com o planejamento da expansão e melhora-

tenham acesso ao seu histórico clínico, com informações

mento dos serviços;

atualizadas constantemente.





    

  



iii. Modernizar os sistemas de planejamento, monitoramento e

distintas regiões e bairros do município;

avaliação das políticas e programas da saúde municipal através

d) Fortalecer a Rede de Atenção Especializada nas unidades de

j) Fortalecer as ações do Centro de Controle de Zoonoses

referência médica e odontológica do município, por meio da

(CCZ), incentivando o processo de adoção;

da implantação de um núcleo de inteligência em saúde para o

iii. Ampliar e fortalecer as equipes de Serviço de Atendimento

aquisição, manutenção e modernização da infraestrutura e de

apoio à tomada de decisões estratégicas, táticas e operacionais;

Domiciliar (SAD) e os Núcleos de Saúde da Família (NASF)

equipamentos médicos/hospitalares/ odontológicos, visando

k) Garantir o acesso à assistência farmacêutica na rede munici-

no município, como equipes complementares e não substituti-

aprimorar e qualificar o acesso da população por meio de

pal de saúde em todos os níveis de atenção através da implan-

vas da Estratégia de Saúde da Família (ESF) ampliada;

atendimento e acompanhamento em tempo médio adequado.

tação de um sistema de distribuição informatizada dos medica-

iv. Garantir o reforço do quadro de servidores e profissionais da
saúde municipal mediante a realização de concursos públicos

mentos de acordo com as diretrizes da Política Nacional de

priorizando as categorias e serviços de maior demanda e de

iv. Manter o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

e) Fortalecer Rede Municipal de Urgência, Emergência e

Medicamentos e o Sistema Nacional de Gestão da Assistência

acordo com o planejamento da expansão dos serviços e a

de acordo com o número de habitantes;

Hospitalar através da modernização dos sistemas de planeja-

Farmacêutica- HÓRUS;

ampliação do horário de funcionamento das unidades de saúde;

mento e gestão organizativa; o fortalecimento a implementação
v. Fortalecer os serviços de assistência de Saúde Bucal à

do Protocolo de Manchester em todas as Unidades de Urgência

l) Fortalecer os programas e ações direcionadas ao atendimento

v. Valorizar o quadro de profissionais da saúde municipal

população, por meio da ampliação das Equipes de Saúde Bucal

e Emergência; a implantação das Ferramentas de Gestão e de

às pessoas com deficiência, com foco no diagnóstico, tratamen-

através de ações de capacitação e formação inicial e continua-

(ESB); a disponibilização de insumos e equipamentos de

Apoio (regulação de vagas e de serviços) como CROSS,

to e acompanhamento das principais patologias.

da, estímulo ao ingresso e garantia da permanência e

qualidade; e a ampliação de Centros de Especialidades

CONEXA e SIGA;

progressão na carreira, com o objetivo de melhorar as suas

Odontológicas (CEO);

condições de vida e assegurar a humanização e qualidade dos
serviços do SUS;
vi. Garantir o apoio permanente ao Conselho Municipal de

f) Eliminar as filas de esperas de cirurgias através da realização
vi. Fortalecer os programas e ações de promoção e prevenção à

de multirões de cirurgias de baixa complexidade e a implan-

saúde que visam a prevenção de doenças e agravos e a redução

tação de protocolos entre a atenção básica, a atenção especial-

de internações por causas sensíveis a atenção básica

izada e atenção hospitalar, para qualificar as filas de indicação

Saúde e aos Conselhos Locais de Saúde com a finalidade de

cirúrgica, com inclusão da classificação de risco;

ampliar e melhorar a transparência e os processos democráticos

vii. Fortalecer as atividades de educação continuada e perma-

no planejamento, gestão e controle dos serviços da saúde

nente em saúde, voltadas a promoção e prevenção da saúde na

g) Fortalecer e garantir a articulação e a realização de parcerias

municipal.

população, e a uma atuação humanizada dos profissionais da

com a Secretaria Estadual da Saúde, especialmente no setor

área da saúde;

regulatório, para o incremento de exames, de cirurgias e de

c) Fortalecer a implementação da Política Nacional de

procedimentos;

Atenção Básica (PNAB) no município de Taubaté a partir do

viii. Fortalecer e ampliar os programas de atenção em saúde

modelo de Saúde da Família com a finalidade de garantir que

dirigidos aos grupos populacionais prioritários e de alto risco,

h) Fortalecer e ampliar os serviços de vigilância em saúde, com

a Atenção Básica cumpra a sua missão de porta de entrada

como crianças, mulheres, gestantes, idosos e dependentes

a finalidade de prevenir e controlar, de forma eficaz, os determi-

para o sistema de saúde, contemplando ações como:

químicos.

nantes riscos e danos à saúde da população do município;

i. Ampliar e melhorar a cobertura e qualidade das Equipes da

i) Fortalecer e ampliar as ações contra vetores, especialmente o

Saúde da Família (ESFs);

Aedes Aegypti, a fim de se reduzir a incidência de Dengue, de
Zika Vírus e de Chikungunya no município;

ii. Construir, ampliar, reformar e melhorar as Unidades Básicas
de Saúde (UBSs), segundo as necessidades da população nas





    

  



 

rapidamente ao local da ocorrência.

orientação de profissionais da área.

1. Cadastro inteligente dos usuários do SUS - O Cadastramen-

7. Humanização do atendimento em todas as unidades de

15. Uso da tecnologia para ações de fiscalização e vigilância em

to digitalizado dos usuários do SUS feito por agentes de saúde

saúde - treinamento constante dos servidores da saúde para

saúde- Usar tecnológicas de gestão de dados e georreferencia-

identificados com login e senha online gerando o prontuário

que cumpram os protocolos de atendimento humanizado nas

mento para identificar estabelecimentos e datas de fiscalização

digital com o histórico de consultas, exames, cirurgias e

unidades de saúde.

para saúde preventiva em bares, restaurantes, clínicas médicas,

prescrições para cada usuário. O usuário poderá gerar login e

clínicas odontológicas, canis, centros petshops, barbearias

senha para atualizar suas próprias informações sinalizando

8. Gestão automatizada do estoque de medicamentos - uso de

salões de beleza e outros locais onde possam haver risco à

que as informações foram inseridas pelo usuário e quais pelos

tecnologias para orientar compras e garantir o atendimento da

saúde

profissionais médicos ou agentes comunitários de saúde.

demanda real de medicamentos no município bem como sua

.

entrega aos pacientes, especialmente os atendidos pelo SUS.

2. Uso da tecnologia para agendamento de consultas e exames

16. Médico em casa - Visitas do médico às casas para atendimento preventivo e acompanhamento a tratamentos, especial-

- agendamento de consultas e gestão filas feito por sistema

9. Programa de acompanhamento do uso de medicamentos

mente para crianças e idosos evitando os riscos do deslocamen-

online com comunicação via telefone, Whatsapp, SMS, ou

ministrados pelos médicos da rede pública - Comunicação

to até a unidade de saúde.

portal de agendamento.

automatizada para os pacientes usuários de medicamentos

3.Valorização dos profissionais de saúde - Adequação dos

entregues pela rede pública com lembrete dos horários para

17. Consultório itinerante - Um veículo adaptado para atendi-

utilização dos remédios.

mento em áreas rurais, ou reforço de ações nas áreas urbanas.

planos de carreira e salários à legislação atual com reconhecimento das novas necessidades dos profissionais de saúde, bem

10. Eventos e campanhas de saúde preventiva - desenvolver

como ações que promovam o bem-estar no ambiente de

campanhas de conscientização geral e específica sobre saúde.

trabalho.

(uso correto de preservativos, consultas médicas preventivas,
alimentação saudável, prática esportiva)

4. Plano de carreiras específicas para profissional de saúde Plano de carreira que respeite a legislação para cada categoria

11.Ações de saúde específica para crianças, adolescentes,

profissional.

Mulheres

5. Interface com o governo estadual para atendimentos de alta

12. Prevenção a gravidez na adolescência. Palestras, cursos e

e média complexidade - O sistema municipal de agendamen-

treinamentos ressaltando os desafios da gravidez na adolescên-

tos e atendimento a emergências facilitará a gestão dos

cia e suas consequências

sistemas integrados com estado e união.
13 . Promoção da saúde preventiva por projetos esportivos e
6.Descentralização das ambulâncias e diminuição do tempo

culturais

de resposta em ocorrências - construçao, e adequaçao de bases
para ambulâncias nos bairros para que as unidades móveis

14. Incentivo à saúde psicológica - Campanhas e treinamentos

emergenciais não sejam retidas no trânsito e possam chegar

para que auxiliem na manutenção da saúde psíquica com a





    

  





mediante a ampliação e melhoramento da oferta escolar, a

melhorar da pertinência e qualidade da educação profissional

n) Informatizar a matrícula e todas as áreas administrativas da

ampliação do quadro de Auxiliares de Desenvolvimento

do município a fim de assegurar a aprendizagem profissional

Educação.

i) Objetivo Estratégico

Infantil (ADIs), a melhoria dos projetos educacionais e o

como política permanente de formação profissional e inclusão

Fortalecer e melhorar a política municipal de educação com o

fortalecimento dos serviços psicossociais e de saúde na rede

das pessoas em idade produtiva de Taubaté no mundo do

propósito de assegurar e promover o direito ao acesso da

pública municipal de educação infantil;

trabalho;

municipal, em condições de inclusão, com qualidade,

d) Garantir a qualidade do ensino fundamental e médio da rede

h) Fortalecer a promoção do acesso, uso e apropriação das

permanência e pertinência através da prestação de serviços,

municipal de educação através de ações como a manutenção

Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, como

benefícios, programas e projetos educacionais que promovam

permanente da infraestrutura escolar, o reforço e continuidade

ferramentas para o ensino-aprendizagem com a finalidade de

o desenvolvimento social e produtivo de Taubaté.

de projetos e ações educacionais voltados ao melhoramento da

melhorar os processos de ensino-aprendizagem e promover o

qualidade do ensino, a ampliação das salas interativas nas

ensino híbrido;

população do município ao sistema de educação pública

ii) Programas e Ações Estratégicas

unidades escolares; a ofertar ensino profissionalizante aos

a) Mediante a participação ampla da comunidade escolar da

alunos do Ensino Médio, a ampliação do período de permanên-

i) Fortalecer o acesso à prática esportiva e programas de

rede pública municipal de educação, formular um plano de

cia do aluno na escola, integrando as atividades em turno

promoção cultural na rede municipal de educação a fim garantir

ação que permita o enfrentamento dos desafios da educação

regular e contraturno, a promoção do aprendizado de uma

o desenvolvimento integral dos alunos;

impostos pelos impactos atuais e futuros da pandemia do

língua estrangeira e melhoria da qualidade do atendimento no

coronavírus;

período integral;

j) Fortalecer e garantir os programas e atividades de formação
continuada e inicial dos profissionais da Rede Pública Munici-

b) Formular e implantar uma estratégia de modernização

e) Ampliar e melhorar a cobertura e qualidade dos programas

pal de Educação a fim de assegurar a melhoria da qualidade e

organizacional da Secretaria Municipal de Educação de

de alfabetização e educação de jovens e adultos mediante o

pertinência da educação municipal, bem como o estímulo ao

Taubaté com o intuito de ampliar sua capacidade no cumpri-

reforço dos projetos e ações educacionais voltados ao melhora-

ingresso, a permanência e a progressão na carreira docente.

mento de sua missão institucional e garantir o enfrentamento

mento da qualidade e a restruturação do EJA para adequá-lo à

dos novos desafios impostos pela pandemia do coronavírus

nova realidade social e produtiva do munícipio;

da reforma da estrutura organizativa da Secretária, a
noatravés
Desenvolvimento
Institucional
implantação do Observatório Municipal de Educação, a amplif) Avançar na ampliação e melhoria dos níveis de acesso das

e na Promoção

k) Fortalecer e garantir a continuidade dos programas e ações
de valorização do Magistério com a finalidade de promover o
ingresso, a permanência e a progressão na carreira docente e a

ação dos sistemas de tecnologias de informação nos processos

pessoas com deficiência na rede de educação municipal de

melhoria das condições de vida do quadro de profissionais da

de gestão institucional, o fortalecimento do planejamento,

acordo com os princípios da educação inclusiva, mediante

da Participação Democrática
ações o reforço do quadro de funcionários da educação

rede pública municipal de educação;

o fortalecimento da participação e do controle social nos

especial, o fortalecimento dos projetos e ações educacionais e a

l) Fortalecer e garantir a participação e controle social no

processos de planejamento e gestão institucional do Sistema

garantia dos serviços psicossociais e de transporte gratuito

planejamento e gestão do Sistema Municipal de Educação com

Municipal de Educação.

acessível aos alunos com necessidades especiais da rede

a finalidade de assegurar a transparência na aplicação dos

municipal de ensino;

recursos públicos e a democratização da política municpal de

monitoramento e avaliação da gestão das unidades escolares e

c) Garantir o atendimento no ensino infantil, na suas modali-

educação.

dades de Creche e Pré-Escola, com a finalidade de assegurar o

g) Mediante a articulação e cooperação com o Governo Estad-

desenvolvimento integral das crianças até 5 anos de idade

ual e o Sistema S, fortalecer a expansão da cobertura e o

m) Ampliar os horários de atendimento das creches e educação
infantil.





    

  





ii) Programas e Ações Estratégicas

c) Garantir a participação democrática dos agentes e organi-

ização e ampliação da oferta de iniciação artística e da

a) Fortalecer a capacidade de gestão institucional da Adminis-

zações culturais no levantamento e análise dos problemas e

promoção do acesso e permanência de alunos os programas e

i) Objetivo Estratégico

tração Municipal de Taubaté no planejamento, implantação e

necessidades da cultura local e a formulação de projetos e

projetos culturais do município.

Promover a identidade local e a valorização da diversidade

avaliação da política de Cultura e sua articulação com as

inciativas que permitam assegurar o acesso aos bens culturais a

cultural de Taubaté mediante o fortalecimento e garantia do

demais políticas públicas municipais.

toda nossa população;

acesso a bens culturais materiais e imateriais à população do

f) Implantar o Observatório das Políticas Culturais com o
propósito de monitorar e avaliar através de indicadores a

Município; a proteção e promoção do patrimônio e da diversi-

b) Criar o Programa Cultura nos Bairros como um instrumento

d) Promover a economia criativa como instrumento de inclusão

eficiência e eficácia das políticas, programas culturais promovi-

dade étnica, artística, histórica e cultural da cidade; a promoção

de fortalecimento da descentralização cultural nos nas

social e produtiva da população, mediante a identificação,

dos pela Administração.

da produção cultural, artística e das atividades criativas em

diferentes regiões do município através da ocupação dos

registro e articulação das diversas pontas da cadeia produtiva,

todas suas manifestações; a ampliação e qualificação de

espaços públicos com ações culturais (bibliotecas, praças,

desde fornecedores de produtos e serviços aos criadores e ao

g) Promover a economia cultural de Taubaté, visado à

espaços culturais e o estimulo à participação democrática nos

teatros, parques, entre outros), o registro e difusão/circulação da

público em geral;

integração social e produtiva das comunidades, famílias e dos

processos de planejamento e gestão das políticas culturais do

memória cultural dos bairros a promoção de projetos e iniciati-

Município.

vas culturais de organizações e agentes culturais locais regiões

e) Promover e fortalecer os processos iniciação e formação

Artesanato, a realizar estudos para a identificação de cadeias

e a celebração e consecução de convênios com instituições

artística através da Potencializar as escolas de arte, a potencial-

produtivas de cultura e artesanato, a implantação da incubadora

públicas e privadas.

ização e ampliação da oferta de iniciação artística e da

agentes culturais mediante o fortalecimento das Feiras de





    

  



de empreendimentos culturais, a qualificação para o empreend-



edorismo cultural e para a comercialização de produtos artesanais, o estimulo na formação de cooperativas e associações

i) Objetivo Estratégico

culturais e garantia de crédito e microcrédito de fomento.

Ampliar e fortalecer o acesso a prática do esporte, o lazer e a

idade e o estimulo à iniciação esportiva de crianças e adoles-

atividade física de forma equânime e participativa, visando à

centes.

h) Promover preservação e difusão das diversas manifestações

integração, a inclusão social e o melhoramento das condições

culturais visando o fortalecimento da identidade local e a

de saúde da população do município.

f) Incentivar as modalidades de skate, longboard, slack line,
street dance, em locais como o Parque do Itaim.

valorização da diversidade cultural do município através do
fortalecimento da presença da produção cultural do município

ii) Programas e Ações Estratégicas

nos acervos e eventos públicos, o incentivo da cultura digital o

a) Fortalecer as representações desportivas municipais através

apoio da representação da produção cultural do município em

da promoção da parceria pública-privada que permita o desen-

eventos regionais, estaduais e nacionais, o estimulo das

volvimento do esporte competitivo e o desempenho de nossos

h) Fortalecer o acesso à prática esportiva no Sistema Municipal

manifestações culturais populares e a o fortalecimento das

atletas em campeonatos e torneios nas principais modalidades.

de Educação através da oferta de condições adequadas para a
prática esportiva nas Unidades de Ensino e o fortalecimento dos

parcerias e convênios com a iniciativa privada e os governos
estadual e federal.

g) Criação de bicicletários em todos os parques da cidade.

b) Ampliar e fortalecer o Esporte de Base em suas diversas

Jogos Escolares de Taubaté.

modalidades e categorias.
i) Fortalecer e melhorar os programas e ações de capacitação e

i) Criação de um programa continuado de capacitação dirigido
aos diversos agentes e gestores culturais de Taubaté em identifi-

c) Promover a parceria Pública-Privada com a finalidade de

de aperfeiçoamento dos profissionais da área de educação física

cação, formulação e gestão de projetos culturais.

ampliar e melhorar a infraestrutura e equipamentos direciona-

e do quadro de treinadores do município.

dos à prática do esporte competitivo e apoiar às equipes e atletas
j) Ampliar e consolidar a Agenda Cultural Oficial do Município

de alto rendimento, incentivando sua permanência na cidade,

j) Promover e consolidar o calendário esportivo anual do

de forma articulada garantindo a valorização dos artistas e

valorizando e capacitando nosso quadro de treinadores e

município em parceria com as organizações correlatas,

agentes culturais locais na formulação e realização dos eventos

monitores.

promovendo a inclusão de Taubaté na programação regional,
estadual, nacional de eventos e campeonatos esportivos.

promovidos pelos órgãos públicos do Município.
d) Restauração e modernização dos equipamentos públicos
k) Procurar investidores para a construção de um centro de eventos e negócios.

existentes e criação de novos em áreas em que há carência da

k) Garantir a manutenção e a zeladoria de todos os parques e

cobertura por serviços públicos relacionados ao esporte, cultura

praças municipais com a finalidade de que as comunidades

e lazer.

tenham condições adequadas para a realização de atividades de
esporte e lazer.

e) Promover a participação em atividades de esporte e lazer da
sociedade em geral, das comunidades e dos grupos populacio-

l) Fazer ciclovias, pistas de caminhas e cooper no Parque do

nais específicos através do fortalecimento de programas que

Itaim.

incentive a utilização das praças, parques e demais equipamentos públicos em atividades de esporte e lazer, o apoio da prática
da atividade física das pessoas com deficiências e da terceira





    

  



  

c) Reforçar e melhorar a o monitoramento eletrônico por
câmeras em pontos e zonas estratégicas do município, através

i) Objetivo Estratégico

da integração dos alarmes em equipamentos públicos, o

Em coordenação e parceria com os Governos Estadual e Feder-

controle semafórico e rastreamento veicular e as câmeras

al, melhorar as condições de segurança cidadã e fortalecer a

públicas e do setor privado ao Sistema Municipal de Monitora-

prevenção da violência urbana através do desenvolvimento de

mento Integrado da Segurança Pública;

programas e ações articuladas e integradas de segurança
pública, a utilização da inteligência, da tecnologia e a

d) Em parceria com a Secretaria Estadual de Segurança

promoção da participação da sociedade e o setor empresarial na

Pública, formular e implantar um plano de ação imediato de

prevenção e enfrentamento da criminalidade.

segurança pública direcionado ao enfrentamento dos principais
problemas de criminalidade focalizando bairros, regiões e

ii) Programas e Ações Estratégicas

locais de maior ocorrência de crimes contra a vida e o patrimô-

a) Em coordenação e parceria com o Governo do Estado e a

nio;

ampla participação dos setores representativos da sociedade,
formular e implantar a Política Pública Municipal de

e) Em coordenação e parceria com os órgãos estaduais e

Segurança Pública com o propósito definir as ações estratégi-

federais de justiça e segurança pública fortalecer o intercâmbio

cas, objetivos e metas que permitam o enfrentamento eficaz

de informação relacionada com a promoção da segurança

dos grandes problemas de criminalidade, delinquência e

pública do Município;

conivência cidadã que afetam a nossa população;
f) Implantar e fortalecer os programas e ações de promoção da
b) Criação e implantação do Sistema Municipal de Monitora-

cidadania direcionado a crianças e adolescentes em situação de

mento Integrado da Segurança Pública como instrumento de

vulnerabilidade social e a promoção da aproximação do Poder

inteligência estratégica que alimente a tomada de decisões

Público Municipal com a comunidade na prevenção e enfrenta-

através do monitoramento em tempo real e o mapeamento e

mento dos problemas de segurança pública;

avaliação dos principais indicadores de segurança pública e
convivência;

g) Fortalecer a capacidade organizativa e operacional da
Guarda Civil Municipal e sua atuação junto com as Polícias

c) Reforçar e melhorar a o monitoramento eletrônico por

Civil e Militar;

câmeras em pontos e zonas estratégicas do município, através
da integração dos alarmes em equipamentos públicos, o

h) Ampliação do Programa de Operação Delegada com as

controle semafórico e rastreamento veicular e as câmeras

Polícias Civil e Militar visando incrementar e assegurar o

públicas e do setor privado ao Sistema Municipal de Monitora-

efetivo nos bairros da cidade;

mento Integrado da Segurança Pública;





    

  





caso. Muitas vezes, é interessante incluir vários agentes na
construção conjunta.

Projeto para Taubaté - Taubaté Cidade Acessível
Contribuição de Nídia Martins

MAPA DA REDE DE SERVIÇOS DA PESSOA COM DEFI-

Consultoria: Johnny Fernandes, coordenador de Paradespor-

CIÊNCIA

to de Mogi das Cruzes

O que é? O Mapa de Rede da Pessoa com Deficiência é um
instrumento que disponibiliza geograficamente os equipamen-

Antes de começar a traçar projetos de acessibilidade, é

tos públicos acessíveis e que prestam atendimento à pessoa

necessário refletir sobre os objetivos das iniciativas. Nem

com deficiência na cidade. Possui como foco principal a

sempre é possível viabilizar todos de uma só vez, mas um

simplificação, na busca pelas informações sobre acessibilidade

planejamento anual pode prever ações pontuais a fim de

na cidade. É um mapa online que traz destacados os equipa-

melhorar o acesso de pessoas com deficiência.

mentos públicos acessíveis organizados de maneira simples
para consulta e análise. Além de trazer informações como

Os objetivos podem ser:

endereço e telefone para contato, traz também informações

Aumentar o acesso ao transporte público, especialmente para

sobre o tipo de acessibilidade do local. Vale ressaltar que nem

pessoas que moram em bairros e comunidades.

todos os equipamentos são plenamente acessíveis, alguns

Aumentar o conhecimento sobre os serviços públicos e a

apresentam requisitos mínimos de acessibilidade para garantir

informação sobre a sua funcionalidade.

o acesso da pessoa com deficiência.

Aumentar o espaço na comunicação para que pessoas com
deficiência informem sobre suas necessidades específicas.

Objetivos: Facilitar a busca por equipamentos públicos

Aumentar as parcerias e o apoio de instituições públicas e

acessíveis na cidade e centralizar as informações de acessibili-

privadas locais no desenvolvimento de projetos.

dade desses equipamentos. O uso de uma plataforma popular-

Implantar a utilização de recursos tecnológicos para maior e

mente conhecido e de fácil utilização, o mapa do Google,

melhor utilização das politicas públicas por parte das pessoas

garante ao munícipe informação centralizada, rápida e

com deficiência.

transparente permitindo que os deslocamentos pela cidade se

Implantar projetos que visam à inclusão social através de

tornem mais fáceis.

esportes adaptados, paradesporto e cultura.
Alcançando esses resultados, não só contribuímos para a vida

Como podemos fazer? O Mapa pode ser feito com pesquisa e

das pessoas com deficiência, mas também com o planejamento

busca sobre os equipamentos públicos acessíveis em cada

da cidade como um todo. Depois de definir os objetivos,

secretaria e com o apoio da Comunidade e Conselhos Munici-

comece a pensar no projeto:

pais como Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. As

1 – Levantamento de dados: informações sobre as áreas a ser

informações podem ser reunidas através de diálogos entre a

estudadas e possivelmente melhoradas.

uma comissão de acessibilidade da Prefeitura e as demais

2 – Diagnóstico: análise do objeto ou serviço em questão para

secretarias, além de intensa pesquisa dentro da prefeitura e

levantar características técnicas, normas vigentes e outras

publicações de Institutos que já dialogam com as Secretarias. O

especificações.

Mapa estará em constante construção. Espera-se que cresça

3 – Busca de soluções: esse processo depende muito de cada

cada vez mais e aglomere mais e mais informações.





    

  



EIXO ESTRATÉGICO III

  
    
   
3.1 Saneamento Básico e Sustentabilidade Ambiental

Diretrizes Estratégicas

no Desenvolvimento Urbano e

Sustentabilidade

Ambiental

Tem como objetivo promover programas e
ações direcionadas ao reordenamento e melhoria da ocupação do território municipal,
garantindo o uso sustentável dos recursos
ambientais, o transporte e a mobilidade
urbana, a ampliação dos serviços domiciliares
essenciais e o acesso a condições de moradia
digna para a população do município.

i) Objetivo Estratégico
Fortalecer os processos de modernização e ampliação da

f) Aprimorar os programas e ações de gerenciamento do

infraestrutura e dos serviços de saneamento básico e serviços

sistema de fiscalização e avaliação da coleta e disposição de

públicos, e garantir a preservação, conservação e recuperação

resíduos sólidos, em conformidade com as diretrizes do Plano

do meio ambiente e dos recursos naturais do município, em

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

coordenação e articulação com instituições governamentais, o
setor privado, as organizações sociais e a população taubateana.

g) Melhorar as ações de controle do manejo e gestão de resíduos de construção civil;

a) Ajustar o Plano Integrado de Saneamento Básico do
Município de Taubaté, em concordância com a nova Lei Feder-

h) Fortalecer os programas e ações de atendimento do sistema

al nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco legal

de coleta, tratamento e distribuição de água potável do

do saneamento básico;

município com a finalidade de garantir a continuidade do
serviço, a redução das perdas de água e o atendimento eficiente

b) Aprimorar e ampliar os programas, projetos e ações de

aos usuários do serviço.

melhoria do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas nos pontos críticos do município e nos bairros;

i) Implantar as 10 dez Diretivas norteadoras da agenda ambiental do Programa Município Verde-Azul da Secretaria do Meio

c) Implementar o Plano Municipal de Gestão Integrada de

Ambiente do Estado de São Paulo.

Resíduos Sólidos;
j) Implementar a Política Municipal de Meio Ambiente;
d) Implementar e fortalecer programas e ações de coleta
seletiva do lixo na área, com o intuito de reciclar, reutilizar e

k) Executar programas de melhora no paisagismo em ruas e

reaproveitar os materiais, de acordo com as diretrizes do Plano

praças da cidade, por meio do plantio de árvores e flores com

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

espécies adequadas;

e) Incentivar a criação e fortalecimento de cooperativas de

l) Intensificar as ações de fiscalização e monitoramento de

reciclagem do lixo e o trabalho dos catadores de materiais

empresas e pessoas que causam queimadas, desmatamento,

recicláveis;

descarte irregular de lixo e outras ações que impactem negativamente no meio ambiente;





    

  



3.2 Habitação

g) Implementar e fortalecer as ações de regularização de
assentamentos irregulares nas áreas de loteamento informais;

mente no meio ambiente;

i) Objetivo Estratégico
Fortalecer a política de habitação, regularização fundiária e

h) Implementar e fortalecer as ações de entrega definitiva de

m) Melhorar e manter o sistema de iluminação pública, garan-

urbanização do município com a finalidade de melhorar a

escritura de imóveis;

tindo a continuidade na prestação do serviço;

qualidade de vida da população que habita em condições

n) Ampliar e executar programas de Educação Ambiental em

inadequadas de moradia e em assentamentos subnormais e de

i) Fiscalizar e controlar o uso e ocupação do solo, impedindo a

alto risco.

ocupação desordenada de áreas municipais e a ocupação em

escolas, empresas, o comercio e nos bairros, com a finalidade

áreas de risco e insalubres, visando acomodar famílias em

de incentivar as boas práticas de proteção e defesa ao meio

ii) Programas e Ações Estratégicas

ambiente.

a) Formular o Plano Municipal de Habitação de acordo com os
resultados do novo Censo de População do IBGE programado

o) Em parcerias com as organizações da causa animal e a rede

para 2021;

de hospitais veterinários da cidade, fortalecer a política municipal de proteção e bem-estar animal, através da implantação de

b) Criar e implantar programas e projetos de construção de

um programa de atenção veterinária e de um SAMU Animal

novas unidades habitacionais para a população mais vulnerável

funcionando 24 horas, além de fortalecer as ações como

e com renda familiar de até três salários mínimos;

castração animal; o cadastramento, microchipagem, adoção e
ressocialização de animais e fiscalização do mau trato aos

c) Criar e implantar o programa “Meu Pedaço de Chão” com o

animais.

objetivo de entrega de terrenos e materiais de construção para o
munícipe construir, sob regramento e orientação, sua própria

Proteção Animal

moradia.

i) Construção do Pronto Socorro Veterinário / UPA - unidade de pronto atendimento (hospital prevê internações e procedimentos cirúrgicos ou tratamentos de todos os tipos)

d) Criar e implantar programas e projetos de reforma e revitalização de unidades habitacionais, com a finalidade de melhorar
as condições de habitabilidade e de dignidade da moradia;
e) Em parceria com os governos federal e estadual, ampliar e
fortalecer a implantação de programas habitacionais no
município;
f) Ampliar e aprimorar os programas e projetos de urbanização
visando melhorar as condições de moradia da população por
meio de parcerias com os Governos Federal e Estadual;

moradias de interesse social.





    

  





f) Ampliar e manter a rede de infraestrutura de ciclovias e
ciclofaixas urbanas do município;

EIXO ESTRATÉGICO IV

i) Objetivo Estratégico
Melhorar as condições, segurança e qualidade dos sistemas de

g) Implementar programas e projetos de melhoria de calçadas,

mobilidade e acessibilidade urbana do município, por meio do

iluminação e sinalização específicas para pedestres e ciclistas;

desenvolvimento e aprimoramento de programas e projetos de
transporte público, infraestrutura viária e de controle,

h) Implementar vias expressas para a circulação do transporte

fiscalização e sinalização do trânsito.

coletivo, com a finalidade de melhorar o serviço de transporte
público e reduzir o tempo de espera e de deslocamento;

ii) Programas e Ações Estratégicas
a) Desenvolver programas e projetos de modernização e

i) Executar ações direcionadas a melhorar o acesso da

readequação do sistema de infraestrutura viária do município,

população da área rural do município ao sistema de transporte

em consonância com o novo Plano de Mobilidade Urbana

público;

Municipal de Taubaté;
j) Implementar programas, campanhas e ações de educação no
b) Fortalecer e ampliar o sistema de sinalização de trânsito

trânsito direcionadas a diferentes públicos, com o intuito de

horizontal e vertical e a implantação de semáforos inteligentes

melhorar a segurança no trânsito e a qualidade de vida de

no município, com a finalidade de melhorar a fluidez e

condutores, passageiros e pedestres;

Diretrizes Estratégicas

no Desenvolvimento Institucional

e na Promoção

da Participação Democrática

segurança no trânsito;
k) Ampliar e aprimorar o sistema de monitoramento e
c) Implantar e fortalecer os programas e projetos de recuper-

fiscalização de trânsito veicular;

ação asfáltica, adequação da malha viária e melhora do sistema
de circulação do trânsito e da sinalização nos bairros;

l) Valorizar aos agentes de trânsito do município, por meio de
capacitação, valorização da carreira e melhoria das condições

d) Implementar ações voltadas à integração física, operacional
e tarifária do transporte público coletivo, com o intuito de
ampliar a abrangência da oferta de transporte, aumentar a
acessibilidade da população e racionalizar o uso do espaço
viário melhorando a circulação urbana;
e) Investir em melhorias no sistema de transporte público por
meio da ampliação de horários e linhas de ônibus e na melhoria
nos itinerários, beneficiando os usuários do transporte coletivo;

de trabalho.

Se propõe a modernização institucional da
Prefeitura Municipal de Taubaté, o equilíbrio
das contas públicas, a valorização e qualificação permanente dos funcionários públicos
municipais e a inserção política, igualitária e
democrática da sociedade nas políticas públicas municipais





    

  



  
     
 


Municipal, definindo os métodos de compras de materiais ou

j) Promover a articulação e inserção de Taubaté no plano

contratação de serviços mais transparentes, de maior economia

internacional e nacional através da cooperação técnica; o

e que melhor atendam às unidades organizativas da Prefeitura;

intercâmbio de experiências com outras cidades e demais

 

ambientais e sociais em todos os estágios do processo da

k) Ampliar e melhorar o protagonismo de Taubaté no sistema

compra e contratação da Administração Municipal com o

de governança regional com a finalidade de fortalecer a cooper-

propósito de reduzir impactos à saúde humana, ao meio

ação no enfrentamento dos problemas comuns aos municípios

ambiente e promover o desenvolvimento do município de

da região nas questões de maior abrangência territorial.

i) Objetivo Estratégico

instrumentos que permitam a projeção das oportunidades de
g) Implantar e fortalecer os mecanismos de compras públicas
sustentáveis como uma solução que integre considerações

Modernizar e fortalecer a estrutura organizativa da Prefeitura

e desburocratizar os processos administrativos e a prestação dos

Municipal de Taubaté através da introdução de sistemas de

serviços públicos da Prefeitura Municipal garantindo a

organização, direção, planejamento e gestão pública moderna e

transparência, racionalização de gastos públicos e a melhoria

h) Fortalecer a aplicação dos instrumentos da parcerias

a valorização dos funcionários públicos municipais com a

nos atendimentos aos cidadãos;

público-privadas de acordo com a legislação vigente com a

finalidade de melhorar a capacidade institucional na promoção

Taubaté;

finalidade de melhorar e ampliar a prestação dos serviços

do desenvolvimento sustentável do município e a prestação dos

d) Implantar um programa de modernização do Sistema de

públicos municipais à população e garantir a aplicação de

serviços públicos com qualidade, oportunidade, eficiência e

Gestão de Pessoas da Administração Municipal com o propósi-

novos recursos para investimentos em políticas sociais;

eficácia.

to de garantir o desenvolvimento e valorização pessoal e profissional dos funcionários públicos concursados e o funcionamen-

ii) Compromissos de Ação

to eficaz da evolução das carreiras públicas municipais;

a) Formulação e implantação de um processo de reforma
administrativa e institucional da Prefeitura Municipal de

e) Implantar o Portal de Compras da Prefeitura de Taubaté

Taubaté com a finalidade de construir uma estrutura organizati-

como um instrumento eletrônico, disponível em rede de

va flexível, desburocratizada e altamente descentralizada que

Internet, que será a principal ferramenta de gestão, comuni-

permita a prestação dos serviços públicos municipais com

cação e divulgação transparente das informações relativas às

qualidade, eficiência e eficácia;

aquisições públicas do município, contendo serviços como a
divulgação do plano anual de compras e das licitações; fornece-

b) Desenhar e implantar um Sistema de Planejamento

dores sancionados; catálogo de itens; cotação electrónica;

Estratégico do município com a finalidade de direcionar e

suporte para os gestores públicos municipais; acesso aos

pautar a gestão da Administração Municipal no enfrentamento

sistemas de gestão das aquisições púbicas e contratos adminis-

dos grandes desafios e problemas do desenvolvimento

trativos; cadastro de fornecedores; banco de dados dos preços

sustentável do município no curto, médio e longo prazos;

praticados pela Administração Pública Municipal;

c) Implantar a Estratégia de Governo Digital através das

f) Estruturar e adequar as principais cadeias de suprimentos

tecnologias digitais com o propósito de modernizar, simplificar

insumos e serviços para o funcionamento da Administração

negócios da cidade no contexto mundial e nacional;





    

  




i) Objetivo Estratégico
Promover a implantação dos princípios do governo aberto na

e) Intensificar o uso das tecnologias digitais para tornar mais

gestão pública municipal, garantindo a integração entre iniciati-

acessíveis os canais de interlocução e participação social dos

vas e ferramentas de transparência, inovação tecnológica e

taubateanos na formulação e controle das políticas públicas

participação democrática nos processos de formulação,

municipais;

controle a avaliação das políticas públicas e dos instrumentos
de planejamento e orçamento como o PPA, LDO, LOA e

f) Promoção do fortalecimento da capacidade organizativa das

planos setoriais.

organizações sociais e comunitárias através do melhoramento
dos processos de formação, capacitação e assessoria nos

ii) Compromissos de Ação

diversos âmbitos relacionados com a democracia e gestão

a) Implantar um portal espacial de transparência da gestão do

participativa;

contrato de crédito com a CAF com o propósito de disponibilizar as informações sobre as condições do empréstimo, os

g) Criação de um sistema de interação no Gabinete do Prefeito

valores dos repasses recebidos e a utilização dos recursos;

com a comunidade e setores representativos da sociedade, com
a finalidade de garantir um diálogo direto e oportuno para a

b) Fortalecer os processos de ouvidoria e de controle interno

identificação de problemas e necessidades e a definição de

com a finalidade de melhorar as políticas de transparência e de

acordos e compromissos nos diversos âmbitos da gestão

controle de preventivo de riscos e prejuízos à Administração

municipal.

Pública Municipal;
c) Promover e valorizar os mecanismos e instrumentos de
participação democrática e de controle social na formulação e
gestão das políticas públicas municipais, como os conselhos, as
audiências públicas e fóruns setoriais e municipais;
d) Implantação do Sistema de Planejamento Comunitário a fim
de promover os processos de organização das comunidades na
formulação de propostas e soluções para seus problemas e
necessidades, melhorando a relação e interação das comunidades com a Administração Municipal na definição de
programas e ações a serem incluídas nas peças de planejamento
e gestão como o PPA, a LDO e a LOA.;

