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O presente relatório tem o propósito de apresentar à Egrégia Câmara 
Municipal, a Avaliação Anual do Plano Plurianual 2010-2013, exercício 2013, 
atendendo ao disposto no artigo 7o. da Lei Municipal nº. 6.626, de 28 de Dezembro de 
2009. 

 
Integra o presente relatório, o Demonstrativo da Avaliação dos 

Indicadores dos Programas e o Demonstrativo de Avaliação das Ações dos órgãos da 
Prefeitura de Guarulhos. 

 
O processo de avaliação no Governo Municipal é fundamental para que 

a administração pública seja, de fato, orientada para resultados.  
 
A avaliação, que se tornou viável com a reorganização do processo de 

planejamento do Governo Municipal, é uma ferramenta de trabalho imprescindível 
para a execução eficiente e eficaz da ação pública contemporânea. 

 
O Plano Plurianual, estruturado por programas orientados para a 

resolução e o enfrentamento de problemas da sociedade, constitui um instrumento 
que possibilita a mensuração periódica de resultados, a otimização do uso de 
recursos e maior transparência à ação governamental. 

 
                              
  Os resultados alcançados no Exercício 2013 nas áreas apontam para o 
cumprimento dos objetivos propostos nos macro-objetivos definidos no PPA: 
- Atendimento à Saúde com Qualidade, Diminuição dos índices de Mortalidade e 
Desnutrição e Melhoria da Qualidade de Vida; 
- Redução das Desigualdades Sociais; 
- Persistir na Universalização e Melhoria da Qualidade da Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer; 
- Desenvolvimento Econômico e Sustentável e Melhoria da Infra-Estrutura Urbana; 
- Manutenção e Modernização Administrativa e Fiscal. 
 
   
   



 
 
  Como exemplo de resultado alcançado em 2013, ressaltamos as 
diversas obras no Município na área de Educação, Saúde, Habitação, Mobilidade, 
Desenvolvimento Social e Infra-Estrutura podendo exemplificar o eixo Educação com 
a finalização da segunda fase do CEU Jardim Otawa e CEU Bambi. 
   
  Na Saúde o Município foi contemplado com a reforma do Centro de 
Esterilização do Hospital Municipal da Criança, reforma da Unidade Básica de Saúde 
Vila Galvão dentre mais intervenções nas diversas Unidades de Saúde espalhadas no 
Município como a Ampliação da UBS Recreio São Jorge, reforma do PA Dona Luíza e 
novas instalações da UBS Seródio, possibilitando o melhor atendimento à população. 
 
                     Houve a entrega em 2013 do Restaurante Popular de Solidariedade, 
construído no bairro do Taboão, servindo cerca de 2000 mil refeições diárias, com 
isso totalizando o número de três Restaurantes Populares de Solidariedade no 
Município que ao longo do ano forneceram cerca de 765.000 refeições. 
 
  No eixo Habitação o Município foi contemplado com mais 225 (duzentas 
e vinte e cinco) unidades Habitacionais com a entrega dos Conjuntos Habitacionais de 
Interesse Social Bondança I e Pimentas III, realizados com recursos do Governo 
Federal através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 
   

Guarulhos, assim como os grandes Municípios brasileiros, onde o 
adensamento urbano ao longo de décadas se deu de forma muito rápida, tem 
apresentado dificuldades de Mobilidade Urbana. Para enfrentamento do tema o 
Município criou o Plano Municipal de Mobilidade Urbana que prevê grandes obras de 
readequação viária, a construção de ciclovias e faixas exclusivas de ônibus. Em 2013 
já foram entregues sete quilômetros de ciclovias, iniciou-se a construção de faixas 
exclusivas de ônibus nas Avenidas Emílio Ribas, Monteiro Lobato e Rua Eduardo 
Froner e finalizamos mais de 64 obras de readequação viária, pavimentação e 
drenagem como exemplo da Avenida Jamil João Zarif no bairro do Haroldo Veloso e 
construção de muro de contenção e drenagem sobre o Rio Baquirivu no bairro 
Taboão. 

 
         Nos Demonstrativos, Avaliação dos Indicadores dos Programas e 

Avaliação das Ações, será possível analisar a contribuição das demais áreas no 
desempenho positivo do exercício de 2013. 
 
  


