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

obras no Município na área de Educação, Saúde, Habitação, Cultura e Infra-Estrutura 
podendo exemplificar o eixo Educação, com a realização de reformas em 32 unidades 
de educação infantil e 30 unidades do ensino fundamental, locação de novos 
microcomputadores para os laboratórios de informática, início da 1ª fase da 
implantação do anel óptico e a ampliação da velocidade da internet. 



 

 
Na Saúde o Município foi contemplado com a nova UBS Vila Nova 

Bonsucesso, possibilitando o melhor atendimento à população da região. 
 
No eixo Habitação o Município entregou 40 unidades no exercício de 2014 que 

estavam inicialmente previstas para o exercício de 2013, financiadas com recursos do 
PAC e PROMORADIA. Foram realizadas doações de materiais de construção para 11 
famílias e 124 famílias foram atendidas pelo Programa Moradia Econômica. 

 
Conseguimos atingir um número expressivo de pessoas e manter o 

desenvolvimento das mais variadas atividades culturais populares como: Salão de 
Artes Visuais, Mostra de Teatro, Shows Musicais, Carnaval 2014. Somando-se a isso 
podemos exemplificar as Oficinas Culturais, Orquestra Jovem e Redes de Pontos, 
Fomento ao Teatro e a Dança. Houve a manutenção e reforma do Antigo Plenário da 
Câmara Municipal, Bibliotecas Orobó São João e Monteiro Lobato, Teatro Padre 
Bento dentre outros. 
 

Houve uma grande procura dos munícipes aos diversos cursos de capacitação 
ministrados pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade. Implantamos uma 
nova unidade: CRAS – Sítio dos Morros e inauguramos mais duas unidades para 
atendimento da demanda: CREAS – Marcos Freire e Sítio dos Morros. Realizamos 
pequenos reparos e adaptações nas Casas da Mulher, Centro de Referência da 
Cultura Negra, Igualdade Racial Xikeklela e nas respectivas Coordenadorias. 
 

No eixo de Manutenção e Infra-Estrutura do Município foram realizados 
serviços de extrema necessidade para o sistema de drenagem do município, com 
construções e reformas das galerias de águas pluviais, as quais fazem parte das 
obras de pavimentação em lajota do Mutirão Comunitário, além dos serviços de 
roçagem, limpeza de rios e córregos e limpeza da cidade com o acréscimo de 
informações técnicas das Regionais Bonsucesso e Cumbica, que anteriormente não 
executavam tais serviços. Foram executados serviços de manutenção nos 17 Pevs 
existentes. 

 
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 2014. 


