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RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO 

PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 
 
 

ANO BASE 2018 
 

 
Através do presente relatório, apresentamos à Egrégia Câmara Municipal de 

Guarulhos a Avaliação Anual do Plano Plurianual 2018 – 2021 do exercício 2018, em 

atendimento ao disposto no artigo 7º da Lei Municipal nº 7.610, de 20 de Dezembro de 

2017.  

Para melhor elucidação, integra-se a este relatório o Demonstrativo da Avaliação 

dos Indicadores dos Programas e o Demonstrativo de Avaliação das Ações dos órgãos 

da Prefeitura de Guarulhos – PPA 2018 - 2021 do Ano Base 2018. 

Destaca-se, desde logo, que um dos pressupostos para uma boa gestão pública é 

a escolha das prioridades dos investimentos públicos e das políticas públicas, o que se 

efetiva através do uso responsável e competente dos recursos públicos. De forma que, 

para alcançar uma gestão eficaz e eficiente, priorizam-se as regiões com maior 

necessidade e os segmentos sociais mais vulneráveis. 

Desta feita, a Prefeitura de Guarulhos monitora os investimentos e políticas 

públicas, objetivando o acompanhamento da sua implantação, de forma que, o processo 

de avaliação no Governo Municipal é ferramenta fundamental para que a administração 

pública seja, de fato, orientada para obtenção de resultados. 

Mister se faz ressaltar que, a avaliação apenas se tornou viável com a 

reorganização do processo de planejamento do Governo Municipal, sendo instrumento 

de trabalho imprescindível para a execução eficiente e eficaz da ação pública 

contemporânea. 
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Assim, o Plano Plurianual, estruturado por programas visando à resolução e o 

enfrentamento de problemas da sociedade, possibilita a mensuração periódica de 

resultados, a otimização do uso de recursos e uma maior transparência à ação 

governamental. 

Os resultados alcançados no Exercício 2018  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. 

Dentre os resultados alcançados em 2018, ressaltam-se algumas ações 

executadas no Município na área da Educação, Saúde, Habitação, Cultura e Infra-

Estrutura. 

Em relação ao eixo Educação, destaca-se que foram realizadas 16 

reformas/adequações de unidades educacionais e estão em fase de licitação, a 

documentação para reforma de mais 10 unidades. Todas elas contam com atendimento 

e estrutura tecnológica, fornecidos através de conectividade de alta velocidade, bem 

como equipamentos que atendam as demandas administrativas e educacionais.  

Foram atendidos 30.301 alunos na Pré-escola municipal, destacando que esta 

modalidade de ensino está universalizada.  

Com o Programa Leite em Casa foram atendidos 55.725 alunos da educação 

infantil, e atendemos a todos os alunos através da oferta de alimentação saudável 

composta com alimentos in natura em todos os dias letivos.  
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Quanto ao transporte escolar, atendemos 2.972 alunos da educação Infantil e 

7.821 do ensino Fundamental, que moram a uma distância superior a 02 km com 

transporte gratuito.  

Com o objetivo de complementar as atividades regulares e atendendo a todos os 

alunos conforme sua modalidade de ensino destacamos a realização de 

Acompanhamento Pedagógico, Oficinas com Parceria com o Instituto Telefônica, Jogos 

Escolares Municipais e damos ênfase à realização da Bienal do Livro de Guarulhos. 

Ainda em relação à Educação, destaca-se que todos os alunos matriculados na 

Rede Municipal de Ensino foram beneficiados com material escolar e uniforme, 

garantindo à igualdade e proporcionando melhores condições de aprendizagem. 

Outrossim, os funcionários continuaram sendo 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 de ensino. 

Na Saúde , a garantia de bons serviços é um direito assegurado à população e um 

dever da Prefeitura. Apesar das dificuldades econômicas encontradas em 2018 a 

Prefeitura de Guarulhos seguiu a expansão dos serviços de saúde com o Programa 

Saúde Agora que abre as UBS’s para atendimento a população aos sábados, a Carreta 

da Mamografia, Saúde Agora Mutirão de Exames e a nova sede do Banco de Leite na 

Vila Pedro Moreira. 

No tocante a Habitação , há uma permanente busca da municipalidade pela 

garantia de habitação digna, especialmente para quem mais necessita, e assim a 

Prefeitura em parceria com o Governo Federal entregou 916 novas unidades 

habitacionais nas regiões do Pimentas e Bonsucesso, sendo 100 unidades no Jardim 

Triunfo, 300 no Jardim Centenário, 516 unidades dos Empreendimentos São Judas III e 

IV, destinadas às famílias de baixa renda e financiadas com recursos do Programa 

Minha Casa, Minha Vida.  
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No eixo de Manutenção e Infra-Estrutura do Município , devido ao convênio 

firmado com o Governo do Estado, foram realizados serviços de ampliação e melhoria 

do sistema de drenagem e obras complementares. Com o crescente índice de 

solicitações pela municipalidade e percebidas nas vistorias pela equipe técnica do Depto 

de Obras da Administração Direta e Manutenção (DOADM), a meta foi ultrapassada com 

relação aos serviços de contenção, manutenção e conservação do sistema de drenagem 

e dos próprios municipais e de uso público conforme previsto na meta.  

A Prefeitura, além dos eixos acima expostos, tem atuado em diferentes frentes, 

atingido um número expressivo de pessoas ao manter o desenvolvimento das mais 

variadas atividades culturais e esportivas desenvolvidas, tais como: Oficinas Gratuitas 

de Cultura Indiana, Cursos de Iniciação Musical para Alunos da Rede Municipal, Roda 

de Choro, Exposições na Biblioteca Monteiro Lobato, Adamastor e Centro de 

Exposições da Vila Galvão, e somando-se a isso os projetos do Conservatório, 

Orquestra Jovem, Aulas Gratuitas de Violão e Música, dentre outros. 

Destaca-se ainda o aumento significativo na procura dos cursos e palestras 

oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, sendo realizadas 

diversas ações envolvendo a participação da sociedade que resultaram em um maior 

número de jovens atendidos bem como nas participações dos eventos oferecidos pela 

Secretaria de Assuntos Difusos. 

Por fim, 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 2018. 

 
 

Ibrahim El Kadi 
 Secretário de Fazenda 

 


