
 

 
RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO 

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 
 

ANO BASE 2016 
 
 

O presente relatório tem o propósito de apresentar à Egrégia Câmara 
Municipal, a Avaliação Anual do Plano Plurianual 2014 - 2017, exercício 2016, 
atendendo ao disposto no artigo 7º da Lei Municipal nº 7.217, de 16 de Dezembro de 
2013. 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 2016 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 resultados alcançados em 2016, ressaltamos algumas obras 
no Município na área da Educação, Saúde, Habitação, Cultura e Infra-Estrutura 
podendo exemplificar o eixo Educação , foram atendidas o total de 139 Unidades 
Escolares, 09 CEU’s e 04 Centros Educacionais com repasses descentralizados, 
visando dar autonomia aos gestores para solucionar os problemas ocasionais, sem a 
necessidade de burocratização e com transparência e responsabilidade. 

 
Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino foram beneficiados 

com material escolar, garantindo à igualdade e proporcionando melhores condições 
de aprendizagem. Em 2016 foram atendidos 2.806 alunos da educação infantil que 
moram a uma distância superior a 02 Km com transporte gratuito. Com o objetivo de 
complementar as atividades regulares destacamos a realização da Mostra Municipal 
de Educação, Semana Mundial do Brincar, Salão do Livro entre outras ações 
executadas por esta secretaria. 

 
Os funcionários foram beneficiados com a oferta de Encontros, Formações, 

Seminários, entre outras atividades e estratégias desenvolvidas com foco no 
aperfeiçoamento e formação permanente de todos os educadores da Rede. 
 

Na Saúde , a garantia de bons serviços é um direito assegurado à população e 
um dever da Prefeitura. Apesar das dificuldades econômicas encontradas em 2016 a 
Prefeitura de Guarulhos seguiu a expansão dos serviços de saúde e foram concluídas 
as reformas de 03 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na antiga estrutura do PA 
São João houve a implantação do CEMEG São João. Também foi implantado um 
novo sistema de registro dos vacinados (SI-PNI), onde está sendo monitorado as 
ações corretivas para apuração do valor real da quantidade de vacinas distribuidas. 
 

Houve a conclusão e inauguração da UBS Parque Primavera, que foi concluída 
em Dezembro/2016 e inaugurada em 2017 e todas as demais Unidades de Saúde 
tiveram seus serviços de atendimento mantidos à população de suas respectivas 
regiões. 

 
No eixo Habitação, 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 entregou 1.500 unidades 
habitacionais no Portal Flora e 1.460 no bairro Lavras (atendendo demandas da Furp, 



 

Hatsuta e Pq. Várzea do Tietê), destinadas à famílias de baixa renda e financiadas 
com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida.  

 
No eixo de Manutenção e Infra-Estrutura do Município , foram realizados 

serviços de extrema necessidade para o sistema de drenagem. A prioridade da 
administração foram obras de pavimentação e manutenção da cidade, que foram 
feitas através de Mutirão Comunitário. Foram realizadas também, as devidas 
manutenções das unidades municipais, considerando que muitas unidades 
forneceram materiais para execução das mesmas. Todo o resíduo domiciliar do 
município foi recolhido e tratado. E foram priorizados os serviços de sinalização 
horizontal e vertical em diversas vias.   

 
Visando à segurança viária, houve a realização de ações com o apoio da PM, 

GCM, PRF, UNG, Secretaria da Saúde, entre outros. Novas ciclovias serão 
implantadas em conjunto com os novos corredores de ônibus. 

 
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, Oficinas de 
Cultura na Rua, Apresentações Musicais, Exposições, Salão de Artes Visuais e 
somando-se a isso os projetos do Conservatório, Orquestra Jovem, Atividades no 
Sistema Municipal de Bibliotecas, Rede de Pontos de Cultura, Fomento ao Teatro e 
Dança dentre outros. Realizamos pintura externa nas Casas IV, V e VI e pequenos 
reparos nas demais Casas da Mulher, visando melhor atendimento. 

 
Houve uma grande procura dos munícipes aos diversos serviços ministrados 

pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, pois houve reformulação na 
grade dos cursos, além de inaugurado novos cursos de capacitação.  

 
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 2016. 


