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RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO 

PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 
 
 

ANO BASE 2019 
 

 
Através do presente relatório, apresentamos à Egrégia Câmara Municipal de 

Guarulhos a Avaliação Anual do Plano Plurianual 2018 – 2021 do exercício 2019, 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 2019. 

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 2019  nas áreas apontam para o 

cumprimento dos objetivos propostos nos macro-objetivos definidos no PPA: 

� Estado de Democracia Transparente de Alta Intensidade; 

� Economia para o Desenvolvimento Sustentável; 

� Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação; 

� Políticas Sociais, Saúde e Qualidade de Vida; 

� Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Segurança Pública e Pacto pela Vida; 

� Cidadania e Identidades. 

Dentre os resultados alcançados em 2019, ressaltam-se algumas ações 

executadas no Município na área da Educação, Saúde, Habitação, Cultura, Esporte, 

Infra-Estrutura e Segurança Pública. 

Em relação ao eixo Educação, destaca-se que foram realizadas 45 

reformas/adequações de unidades educacionais infantis e fundamentais e foram 

construídas 14 unidades novas, sendo 08 unidades para o ensino infantil e 06 unidades 

para o ensino fundamental. 

Foram realizadas formações de servidores por profissionais da rede de ensino em 

parceria com a Formação Lemann e demais parceiros. Destacamos também o aumento 

da média da nota do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, devido a 

ações formativas, encontros para a reelaboração do BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular), Formações à distância (CEMEAD) e Programa Educa Mais. 

Com o Programa Leite em Casa foram atendidos 100% dos alunos da educação 

infantil. Enfatizamos que todos os alunos, desde o ensino infantil até a educação de 

jovens e adultos, foram beneficiados com a oferta de alimentação saudável composta 

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

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

gratuito, não havendo lista de espera. 

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

alunos conforme sua modalidade de ensino, destacamos a realização de diversas 

atividades tais como: Programa Educa Mais, Mais Alfabetização, Projeto Literalmente 

Isso, Mostra de Monteiro Lobato, entre outros. 

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 Formações, 

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 2019 a 

Prefeitura de Guarulhos seguiu com suas ações contínuas como a Qualificação dos 

Pontos de Atenção, Incentivo ao Aleitamento Materno e Fortalecimento do Banco de 

Leite. 

Implantamos o Sistema Saúde Guarulhos, que nos permitiu ampliar o 

atendimento a saúde, onde existe uma central de confirmação de agendamentos no 

Departamento de Planejamento e Regulação em Saúde.   

Há concurso vigente para contratação de novos médicos. 

Com relação ao Controle Vetorial da Dengue, atendemos na integralidade o 

indicador do SISPACTO (Sistema de Cadastro e Permissão de Acesso), desenvolvido 

pelo Ministério da Saúde – DATASUS, onde a meta de ciclos para cobertura de imóveis 

visitados são de 02 ciclos, para tanto atingimos o 03º ciclo com 80% de cobertura de 

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

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

Prefeitura aumentou o atendimento as famílias beneficiadas por melhorias habitacionais 

e ampliou o auxílio as famílias necessitadas com locação social ou auxilio moradia.  

Concluímos as obras de urbanização integrada Vila Nova Cumbica já no 1º 

quadrimestre de 2019. 

No eixo de Manutenção e Infra-Estrutura do Município , devido a prioridades de 

governo, foram realizados serviços de manutenção do sistema de drenagem, assim 

como manutenção e conservação de unidades municipais, além de obras 

complementares que estão em andamento, com conclusão para o ano de 2020. 

Foram executados serviços de colocação de tubos de concreto para drenagem de 

águas pluviais e esgoto, serviços de escadarias, limpeza de travessias e vias públicas, 

tal como serviços de pavimentação. No que diz respeito à limpeza pública, foram 

realizados serviços de limpeza de ponto de descarte irregular, manutenção de guias e 

sarjetas, limpeza e manutenção de bocas de lobo e roçagem. 

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), o objetivo foi concluído com relação aos serviços de extensão de 

obras/serviços de drenagem, pavimentação e recapeamento, conforme previsto no 

programa. 

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: cursos regulares e 

livres do Conservatório, Bibliotecas, Exposições, Oficinas de Arte-Educadores etc. 

Foram realizadas 157 atividades voltadas à população negra, comunidades 

tradicionais e migrantes. Capacitamos cerca de 1.100 pessoas entre servidores 

municipais, profissionais e monitores do transporte escolar e coletivo para atender 

munícipes portadores de algum tipo de deficiência.  
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No que tange a empregabilidade e empreendedorismo oferecemos cursos 

básicos de inglês para entrevistas de emprego, pré vestibular, fotografia entre outros, 

realizando 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 Direitos Humanos. 

Houve o aumento no número de participantes e inscritos em eventos e atividades 

esportivas na cidade e grande procura de atividades físicas por munícipes, devido a 

conscientização promovida pela Promoção da Saúde e Qualidade de vida da Secretaria 

de Esporte e Lazer. 

Mantivemos o número de atletas amadores inscritos em programas de formação 

de base, que se mantem em treinamento constante para participações nos jogos e 

campeonatos federativos previamente planejados. 

Outras atividades desenvolvidas por esta secretaria em conjunto com a Secretaria 

de Desenvolvimento e Assistência Social, destina-se ao público idoso, como a Semana 

do Idoso, GT de Diagnóstico da Pessoa Idosa, Conferência Municipal de Direito da 

Pessoa Idosa, Projeto Academia na Praça 60+, onde são desenvolvidas atividades 

físicas em 12 locais como, Bosque Inocoop, UBS Vila Carmela, CIC Pimentas, Céu's 

Bambi e Ponte Alta e etc, sem deixar de efetuar outras ações como as 

manutenções/melhorias nas sedes do Bolsa Família, CRAS Centro e Casa dos 

Conselhos, adaptação da lavanderia do Albergue Taboão, entre outros.   

Destaca-se ainda o aumento significativo na procura dos Restaurantes Populares 

mantidos pela SDAS, onde são servidas mais de 1.200 refeições/dia. Implantamos a 

Casa Abrigo Reflorescer para mulheres vítimas de violência doméstica. 

No que concerne o eixo Segurança Pública , foram feitas parcerias com outros 

órgãos da municipalidade e o Banco Itaú para acesso as câmeras de monitoramento 

urbano, a Guarda Civil atuou em ações articuladas com as forças policiais do município, 

realizando ações de prevenção e repressão policial, relacionados ao trânsito e tráfico de 

drogas.  



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
 

 

Avenida Salgado Filho, 886 – Centro – Guarulhos/SP - CEP 07115-000 
Tel: +55 (11) 2423-8600 

 

Através do Programa Guard, a Guarda realizou palestras em escolas e colégios 

públicos e particulares para a implementar a segurança pública com cidadania. 

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 2019. 

 
 

Ibrahim El Kadi 
 Secretário de Fazenda 

 


