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PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 
 

ANO BASE 2015 
 
 

O presente relatório tem o propósito de apresentar à Egrégia Câmara 
Municipal, a Avaliação Anual do Plano Plurianual 2014 - 2017, exercício 2015, 
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. 

 
Um dos pressupostos para uma boa gestão pública é a escolha das prioridades 

de investimentos públicos e de políticas públicas. O bom governo requer o uso 
responsável e competente dos recursos públicos, priorizando as regiões com maior 
grau de necessidades, bem como os segmentos sociais mais vulneráveis. Para 
analisar uma gestão eficaz e eficiente é necessário relacionar o nível de importância 
as prioridades definidas, a organização racional e recursos adequados.  

 
O monitoramento dos investimentos e políticas públicas é parte integrante dos 

objetivos da Prefeitura de Guarulhos e tem por finalidade acompanhar a 
implementação das políticas públicas. 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 2015 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 2015, ressaltamos algumas obras 
no Município na área da Educação, Saúde, Habitação, Cultura e Infra-Estrutura 
podendo exemplificar o eixo Educação , com a adequação dos espaços 
administrativos e espaços de formação de cursos e confecção de materiais tais como: 
Apostilas Blue Sky I e II e de Espanhol, Calendário Escolar, Certificados, Livros de 
Educação Inclusiva dentre outros.  

 
Os funcionários foram beneficiados com a oferta de cursos, através do 

Programa de Formação e Aperfeiçoamento para Gestores, Supervisores, Técnicos, 
Assessores e Dirigentes. Salientamos que todos os alunos matriculados na Rede 
Municipal de Ensino foram beneficiados com o Programa de Alimentação Escolar e 
com o Programa Leite em Casa. Um destaque de atenção a educação é o programa 
Saúde na Escola, que desde 2009 mais de 27 mil crianças, jovens e adultos 
receberam óculos, propiciando condições para o aprendizado. 
 

Cumpre destacar que no período de 2009 a 2015 o Município de Guarulhos 
priorizou a educação como um meio de formação de novos cidadãos, cientes do seu 
papel na sociedade. Guarulhos passou, nos últimos sete anos, por uma verdadeira 
revolução na rede de ensino municipal, com a implantação de 10 Centros de 
Educação Unificados (CEUs), que são freqüentados, semanalmente, por mais de 40 
mil pessoas. 
 

Todas as unidades contam com Escolas da Prefeitura, piscinas, ginásios 
poliesportivos, Centros de Incentivo à Leitura, telecentros e teatro. Nesses locais são 
oferecidas atividades culturais, artísticas e esportivas para alunos e a comunidade.  
 

Na Saúde , a garantia de bons serviços é um direito assegurado à população e 
um dever da Prefeitura. Nos últimos sete anos houve grande esforço e altos 
investimentos para melhorar a qualidade do atendimento prestado  
 

Apesar das dificuldades econômicas encontradas em 2015 a Prefeitura de 
Guarulhos seguiu a expansão dos serviços de saúde. A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Parque Primavera segue em construção e todas as demais Unidades de 
Saúde tiveram seus serviços de atendimento mantidos à população de suas 
respectivas regiões. 
 



 

 
A Prefeitura de Guarulhos concedeu grande prioridade no eixo de habitação 

nos últimos 7 anos . Uma cidade que não para de crescer precisa garantir habitação 
digna, especialmente para quem mais precisa. Essa é uma das prioridades da 
Prefeitura, que em parceria com o Governo Federal tem no Programa Minha Casa 
Minha Vida uma de suas principais ações, com mais de 25 mil imóveis contratados 
nos últimos anos. Desse total 13 mil unidades são destinadas a famílias de baixa 
renda, das quais 2 mil moradias já foram entregues. 
 

No ano de 2015 foram entregues 580 unidades no Empreendimento Vila 
Pimentas I, financiadas com os recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida 
(MCMV). 

 
No eixo “Manutenção de Modernização Administrativa e Fiscal” a Prefeitura 

continuou investindo na rede Fácil, um exemplo de eficiência no atendimento a 
população. Em 2015 a Unidade Fácil Vila Rio foi implantada, aumentando assim       a  
melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão. Além disso, em 2015 houve anistia 
de obras e de débitos ao munícipe. 
 

No eixo de Manutenção e Infra-Estrutura do Município , foram realizados 
serviços de extrema necessidade para o sistema de drenagem, com o subsídio da 
reutilização de materiais e resíduos da construção e demolição coletados nos 18 
Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). A prioridade da administração foram obras de 
pavimentação e manutenção da cidade, que foram feitas através de Mutirão 
Comunitário. Foram realizadas obras de recuperação de travessia entre a Vila Any e o 
bairro Itaim Paulista e não houve a necessidade de contratação para obras 
emergenciais. Todo o resíduo domiciliar do município foi recolhido e tratado. E foram 
priorizados tipos de sinalização que estavam desgastados, visando à segurança 
viária. 

 
Além desses eixos, cumpre ressaltar que a Prefeitura tem atuado em diferentes 

frentes, atingido um número expressivo de pessoas ao manter o desenvolvimento das 
mais variadas atividades culturais populares, tais como: Mostra de Teatro, 
apresentações musicais, Carnaval 2015, dentre outros. Priorizamos a montagem de 
Exposições de Arte Negra e Indígena em locais de grande circulação de pessoas. 
Foram realizadas ações voltadas ao desenvolvimento e apoio ao turismo local e 
regional. E houve uma grande procura dos munícipes aos diversos serviços 
ministrados pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade.  

 
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 2015. 


