
 

 

                       BALANÇO DOS PROGRAMAS EXECUT ADOS 
 
 

A avaliação é uma das etapas mais importantes do processo de gestão. 
É o momento de aferir se os resultados obtidos coincidem com os objetivos 
propostos pela ação de governo. A avaliação do Plano Plurianual busca aferir 
até que ponto as estratégias adotadas e as políticas públicas desenvolvidas 
atenderam as demandas da sociedade, que nortearam a elaboração dos 
Programas integrantes do atual documento de planejamento do município. 

 
A análise dos Programas do Plano Plurianual 2010-2013, tendo como 

referência ao Exercício de 2010, foram avaliados à partir dos índices apurados 
pelas áreas responsáveis pela gestão de cada ação e cotejados com os 
indicadores propostos inicialmente para o exercício. 
 

Com relação ao Saneamento básico, o exercício de 2010 foi um período 
marcado pelo avanço para o Município pois foi inaugurada a 1ª Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE SÃO JOÃO já iniciando as atividades com 
tratamento de 15 % de todo o esgoto do Município. 
 

Na Educação, as ações que compõem o programa de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade de Ensino Infantil   superaram as expectativas, 
beneficiando um expressivo número de alunos conforme apontam os 
indicadores apurados nos inscritos na rede Educriança e número de matrículas 
na creche na rede conveniada e na rede Pública Municipal. Vale ressaltar que, 
com a garantia aos educandos de uniformes, material escolar, transporte 
escolar gratuito e alimentação escolar implantado em todas as unidades 
escolares, obteve-se grande êxito, garantindo a permanência dos alunos nas 
escolas. 
         

A implementação do ensino destinado aos jovens e adultos foi realizada 
com sucesso, atingindo um número de 12.888 matriculados  no do Movimento 
de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) e na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) .As ações de formação permanente têm sido desenvolvidas com 
sucesso, reconhecendo os profissionais da Educação, como parte integrante 
na história de práticas e construção de saberes significativos, estimulando-os a 
socializar vivências e a refletir de forma permanente e coletiva suas praticas 
educativas. 

 
 
Obtivemos um grande avanço no município com a inauguração do 

Teatro Ponte Alta, CEU- CENTRO UNIFICADO DE EDUCAÇÃ O- 
 PIMENTAS, Escola Parque São Miguel, Escola Jardim Centenário e 
Creche Vila Alzira todos construídos com recursos d o PAC – Governo 
Federal . 

 
   
 



 

 

           O programa de Ampliação e Modernização de Infra Estrutura Urbana  
teve um excelente desempenho apontando índices maiores do que os 
esperados  sendo concluídos em 2010,  30.000 metros  de extensão de obras 
de infra-estrutura executadas, propiciando à ampliação de acesso a população 
a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade, bem como eficiência dos 
serviços disponibilizados pelo Município, favorecendo assim as condições de 
qualidade de vida da população. 
 
  Na área de Transportes e Trânsito A Prefeitura iniciou em 2010 um 
conjunto de medidas que trouxeram  grandes mudanças no transporte coletivo 
municipal e que, sem dúvida, transformaram significativamente as condições 
de tráfego em toda nossa cidade. O novo sistema de transporte público tem 
como peça chave, o Bilhete Único, que reporta ao cidadão, maior economia e 
facilidade no acesso a todos os pontos e oportunidades que o Município 
oferece.   
         
  Na Saúde, o acesso aos serviços de Atenção Básica foi ampliado, diante 
da contratação e treinamento de recursos humanos, implementação do 
Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) e o fornecimento de 
medicamentos à população, a aquisição de equipamentos médicos para os 
ambulatórios e o aumento da oferta de especialidades, ocorreu grande 
desempenho na Atenção Especializada. 
       

A realização de campanhas de combate à dengue, desratização dos 
córregos e de apreensão de animais na rua, atuaram na prevenção de riscos 
de agravos à saúde, assim como as ações preventivas reduziram a incidência 
da tuberculose, AIDS e DST’s. 
              

Houve a implementação e gestão dos programas nas áreas de 
Segurança Pública, contribuindo com a diminuição e prevenção da 
criminalidade em parceria com outros órgãos, tais como, Policia Militar e Corpo 
de Bombeiros. Os atendimentos de ocorrências pela Defesa Civil supriram as 
necessidades de caráter emergencial da população. 
 
  Foram incessantes as buscas para realização e expansão das atividades 
culturais em nosso município em 2010 de modo que todos pudessem consumir 
de alguma forma qualquer tipo de produto cultural, quer seja espetáculos 
musicais e/ou teatrais, concertos internacionais, mostras de artes, feiras de 
artesanato, exposições, oficinas, conservatório, bibliotecas, visitas a museus e 
dentre outros recitais. 
 
  Na área Ambiental, a revitalização de parques, implantação de praças e 
áreas de lazer, a manutenção do Zoológico Municipal, a prática de atividade 
física orientada, além do bom desempenho nas competições esportivas, 
promoveram o esporte e o lazer no município. 
 
  As diversas atividades desenvolvidas pelos Centros de Educação 
Ambiental, como visitas, eventos, cursos, bem como, a fiscalização preventiva 



 

 

e o incentivo a arborização urbana, refletiram a preocupação na preservação 
ambiental. 
 
  Foram realizados no município, diversos cursos de capacitação das 
pessoas atendidas no Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado e 
Oportunidade de Emprego ao Jovem no CTMO - Centro de Treinamento e 
Mão-de-Obra, obtendo êxito na integração social e no resgate da auto-estima, 
com a garantia de uma renda mínima. 
 

O atendimento ao migrante e à população em situação de rua, bem 
como o atendimento à família e ao idoso, garantiram condições de integração e 
inclusão Social. 
 

Os Centros de Referência de Assistência Social funcionaram de forma 
descentralizada no município, atendendo o cumprimento da Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS 
promovendo a assistência comunitária com um número expressivo de 
atendimentos 
 

Os direitos da Criança e do Adolescente são garantidos conforme 
preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, através dos 
Conselhos Tutelares e ações de Assistência à Criança e ao Adolescente, 
desenvolvidas em parceria com o Terceiro Setor, por meio de convênios com o 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 

Obteve-se resultados positivos pela Segurança Alimentar e Nutricional, 
com a doação de alimentos através do Banco de Alimentos e do projeto 
Compra Direta, bem como alimentação garantida à população em situação de 
exclusão social, através das refeições realizadas nos Restaurantes Populares. 
       
 

Na área de Habitação, o déficit foi minimizado através da urbanização de 
lotes e de favelas, da geração de novas moradias e regularização de 
loteamentos clandestinos com a entrega dos Conjuntos Habitacionais Vila 
Flórida, Centenário I e Pimentas II , todos realizados com recursos 
provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – Governo 
Federal. 

 
 

      No atendimento à população, a Central de Atendimento Fácil e os postos 
descentralizados introduziram um novo padrão de atendimento ao cidadão, 
com agilidade, qualidade e conforto, atingindo 740.000 (setecentos e quarenta 
mil) atendimentos aos cidadãos. 
       
 

A atuação do PROCON foi necessária para garantir os direitos dos 
consumidores. 
                     



 

 

 
Coerente com a política fiscal, a quantificação dos programas e suas 

ações, foi baseada na previsão de recursos fiscais para o período. O Governo 
adotou um modelo gerencial voltado para a obtenção de resultados concretos, 
medidos pelos seus efeitos na sociedade e pela evolução dos indicadores. 
No primeiro ano de execução do PPA (2010-2013), as metas traçadas na 
execução dos Programas foram atingidas. Os produtos, resultados da 
execução dos programas, proporcionaram desenvolvimento econômico e social 
ao município. 

 
 

Guarulhos, 30 de março de 2011. 
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