
 Prefeitura Municipal de Guarulhos 
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 Programa 
 Alfabetização de jovens e adultos 
 Objetivo Reduzir os índices de analfabetismo. 
 Meta Dar oportunidade a todos que desejarem alfabetizar-se. 
 Ações Estabelecer parcerias com a sociedade civil para alfabetização de jovens e adultos e  
 constituição de programas próprios à escolarização de jovens e adultos. 

 Indicadores 
 2.194 alunos em 179 salas (MOVA) 
 3.972 alunos atendidos (EJA) 
 32 entidades conveniadas (MOVA) 

 Avaliação Técnica 

 Produtos 
 Criação do Movimento Alfabetização de Adultos - MOVA 
 Criação do Programa de Educação p/ Jovens e Adultos (EJA) 
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 Programa 
 Ampliação do acesso e melhoria da qualidade do ensino fundamental 
 Objetivo Contribuir para a universalizaç3 o da educaç3 o, com escolas de ensino fundamental e ensino  
 profissionalizante. 

 Meta Construç3 o e manutenç3 o de escol as e qualificaç3 o de profissionais.  
 Ações  Construir Centros de Educaç3 o Fundamental.  
 Projeto de Educaç3 o Fundamental Profissionalizante.  

 Indicadores 
 36 Construções/Ampliações/Reformas de Escolas  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 EMEF Cidade Soberana- Praça  Estrela 
 EMEF Parque Estela/Jurema 
 EMEF Ponte Alta 
 Reforma e Ampliaç3 o Antonio G. Dias  
 Reforma e Ampliaç3 o Assis Ferreira  
 Reforma e Ampliaç3 o da EMEI Crispiniano Soares - Bom Clima 
 Reforma e Ampliaç3 o Dalmeida Barbosa  
 Reforma e Ampliaç3 o Dona Benta  
 Reforma e Ampliaç3 o EMEF Ver.Svaa Evans  
 Reforma e Ampliaç3 o Evanira Rom 3 o  
 Reforma e Ampliaç3 o Gabriel J. Antonio  
 Reforma e Ampliaç3 o Gracira M. Trama  
 Reforma e Ampliaç3 o Inez Rizato  
 Reforma e Ampliaç3 o Ione G. O Conti  
 Reforma e Ampliaç3 o Isolina Alve s David 
 Reforma e Ampliaç3 o Jd. Das Olivas  
 Reforma e Ampliaç3 o Jd. Guaracy  
 Reforma e Ampliaç3 o Jocymara F. Jorge  
 Reforma e Ampliaç3 o Manoel de Paiva  
 Reforma e Ampliaç3 o Monica Ap. Moredo  
 Reforma e Ampliaç3 o Monteiro Lobato  
 Reforma e Ampliaç3 o Nelson  de Andrade 
 Reforma e Ampliaç3 o Pe. Jo3 o Álvaro  
 Reforma e Ampliaç3 o Selma Colalillo Marques -DOMA 
 Reforma e Ampliaç3 o Siqueira Bueno  
 Reforma e Ampliaç3 o U.E. Jd. Álamo  
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 Reforma e AmpliaçC o Vicente Ferreira  
 Reforma e AmpliaçC o Visconde de Sabugosa  
 Reforma e AmpliaçC o Zulma C. Oliveira  
 Reforma e ManutençC o do Edifício p/ Centro de Incentivo à Leitura - LEKOTEC 
 Reforma e ManutençC o para revitalizaçC o do CAIC - Centro de Apoio Integrado à Criança  
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 Programa 
 Ampliação do transporte escolar 
 Objetivo Facilitar o acesso do estudante às escolas.  
 Meta AmpliaçS o do transporte escolar.  
 Ações  Transporte de estudantes. 

 Indicadores 
 3900 crianças atendidas.  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 102 peruas conveniadas 

Grupo Executivo de Acomp. de Projetos, Programas e Ações de Governo   Página 4 de 106
 08/10/2003 10:55:06 - Ale 



 Tema: T�UT�U V V W�X	Y�Z�X	[�\�[�]�^�_�`�^�a�b�[W�X	Y�Z X	[�\�[�]!^�_�`�^"a#b�[ çã Y Y
 Programa 
 Formação dos profissionais da educação 
 Objetivo Possibilitar atualizaçc o permanente através de Centro de Formaç c o em Educaçc o.  
 Meta Melhoria da formaçc o do pessoal de educaçc o.  
 Ações  Construir Centro de Formaçc o em Educaçc o.  
 Desenvolver capacitaçc o permanente aos profissionais da educaçc o.  

 Indicadores 
 2 Centros de Formaçc o  
 240 professores da rede municipal (UNESP) 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Centro de Educaçc o do Adamastor  
 Centro de Educacional dos Pimentas 
 Convênio com a UNESP 
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 Programa 
 Melhoria do acesso e da qualidade do ensino infantil 
 Objetivo Contribuir para a universalizaçs o da educaçs o, com Centros de Educaçs o Infantil e convênios  
 sociais. 

 Meta Ampliaçs o do atendimento municipal às crianças.  
 Ações  Construir Centros de Educaçs o Infantil.  
 Reformular Convênios Sociais. 

 Indicadores 
 15 novas escolas 
 33 entidades conveniadas 
 1 reforma e ampliaçs o  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 CEI Cidade Soberana 
 CEI Cidade Tupinambá 
 CEI Jardim Adriana 
 CEI Jardim Angélica 
 CEI Jardim Santa Lídia 
 CEI Jd Otawa 
 CEI Jd. Cambará 
 CEI Parque Estela/Jurema 
 CEI Parque Jandaia 
 CEI Parque Santo Agostinho 
 CEI Ponte Alta 
 CEI Vila Flórida II 
 Convênios com 33 entidades p/ complementaçs o de vagas no ensino infantil  
 CRECHE/EMEI Inocoop 
 CRECHE/EMEI Ponte Grande 
 CRECHE/EMEI Vila Galvs o 
 Reforma e Ampliaçs o Creche Paz e Amor - Flórida I 
 Reforma e Ampliaçs o Da Emília  
 Reforma e Ampliaçs o Dalva M. R. Mingossi  
 Reforma e Ampliaçs o Dolores G.H. Pompeo  
 Reforma e Ampliaçs o Lino Fe rreira da Silveira 
 Reforma e Ampliaçs o Manoel Bandeira  
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 Programa 
 Melhoria na qualidade da educaç � o  
 Objetivo 
 Meta 
 Ações  Criaç� o de bibliotecas regionais em escolas e itinerantes.  
 Criaç� o de centro esportivo nas escolas.  
 Educaç� o profissionalizante par����� rea de turismo.  
 Língua estrangeira nas escolas. 
 Projeto de teatro como instrumento pedagógico.  
 Projeto de educaç� o musical nas escolas.  
 Promover e fomentar eventos e atividades culturais nas escolas. 
 Promover campanhas de saúde nas escolas. 
 Promover a arte circense nas escolas. 
 Ampliar o tempo de perman� ncia das crianças na escola.  
 Manutenç� o das at ividades, formaç� o de profissionais e implantaç� o de Centros de Educaç� o  
 Ambiental. 
 Semana do Meio Ambiente. 

 Indicadores 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Ampliaç� o do tempo da criança na escola  
 Aquisiç� o de 170 mil Livros  
 Bibliotecas Regionais 
 Campanhas de saúde nas escolas 
 Educaç� o Musical nas escolas  
 Eventos e Atividades Culturais 
 Formaç� o de profissionais e implantaç� o de centros de educaç� o ambiental  
 Implantaç� o de língua estrageira nas escolas 
 Implantaç� o de teatro como instrumento pedagógico  
 Projeto do Centro de Educaç� o e Incentivo a Leitura e a Arte - LEKOTEC 
 Projeto dos Centros de Educaç� o Ambiental  
 Semana do Meio Ambiente 
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 Programa 
 Merenda escolar 
 Objetivo Promover melhorias nutricionais contínuas na merenda escolar. 
 Meta Atendimento com qualidade para todos os alunos. 
 Ações  Melhorar a Qualidade da Merenda Escolar. 

 Indicadores 
 5 refeiç� e s p/dia nas creches 
 2 refeiç� es p/ período nas demais escolas  
 47 mil crianças atendidas  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Alimentaç� o balanceada com  qualidade dos alimentos controlada  
 Depósito para merenda escolar  
 Formaç� o das cozinheiras para manipulaç� o  e preparo adequado, afim de garantir a qualidade  
 sanit� ria das refeiç� es.  

 Implementaç� o de equipamentos e utensílios adequados para preparo e distribuiç� o das refeiç� es.  
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 Programa 
 Democratizaç © o da Gest © o Escolar  
 Objetivo Ampliar a participaçª o e controle das aç« es da administraçª o p ¬ blica.  
 Meta Ampliar a participaçª o da comunidade escolar nas decis« es, e no acompanhamento das  
 mesmas. 

 Ações  Incentivar a participaçª o da comunidade no Fórum Interconselho Escolar.  
 Promover a Semana da Educaçª o.  
 Fortalecer os Conselhos de Escolas. 
 PROREDE. 
 Desenvolver o Plano Municipal de Educaçª o.  
 Subsidiar o CME de infra-estrutura mínima. 

 Indicadores 
 Conv nio com 72 escolas no Programa PROREDE 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Associaçª o de Pais e Mestres (APM)  
 Conselho de escola 
 Participaçª o da comunidade no Fórun Interconselhos das Escolas  
 Plano Municipal da Educaçª o 
 Prorede 
 Repasse de recursos financeiros através do PROREDE, para gestª o descentralizada nas escolas com  
 vistas a reparos, manutençª o e revitalizaçª o  

 Semana da Educaçª o  
 Subsidiamento ao CME de infra-estrutura mínima 
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 Programa 
 Educaç ½ o Especial  
 Objetivo Prover condiç¾ es educacionais aos alunos portadores de necessidades especiais.  
 Meta Ampliaç¿ o do atend imento municipal aos portadores de necessidades especiais. 
 Ações  Incremento do atendimento aos PPNE (Pessoas Portadoras de Defici À ncia e Necessidades  
 Especiais) n¿ o incluídos. 
 Ampliaç¿ o física e de atendimento em sala de recursos para PPNE.  

 Indicadores 
 25 crianças atendidas (Alan Kardec).  
 160 crianças atendidas (APAE).  
 145 alunos na rede própria  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Caic - 2 classes - 14 alunos 
 ConvÀ nios com as instituiç¾ es Alan Kardec e APAE  
 Escola Almeida Franco - 10 classes - 91 alunos 
 Escola Seródio II - 8 classes - 40 alunos 

Grupo Executivo de Acomp. de Projetos, Programas e Ações de Governo   Página 10 de 106
 08/10/2003 10:55:08 - Ale 



 Tema: Á�ÂÁ�Â Ã Ã Ä�Å	Æ�Ç�Å	È�É�È�Ê�Ë�Ì�Í�Ë�Î�Ï�ÈÄ�Å	Æ�Ç Å	È�É�È�Ê!Ë�Ì�Í�Ë"Î#Ï�È çã Æ Æ
 Programa 
 Ensino Superior Municipal 
 Objetivo Formar profissionais nas diversas Ð reas do ensino superior. 
 Meta Estabelecer a possibilidade de garantir o ensino p Ñ blico gratuito no terceiro grau. 
 Ações  Fazer gestÒ es junto aos governos Estadual e Federal no sentido de trazer um campus  
 universitÐ rio para a cidade. 

 Indicadores 
 240 professores da rede municipal (UNESP) 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Faculdade de pedagogia (convÓ nio com UNESP) 
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 Programa 
 Atenç ã o integral à saúde da criança e da mulher  
 Objetivo Reduzir a mortalidade infantil e materna. 
 Meta Reduçä o da mortalidade infantil e materna. Dar oportunidade a todas as mulheres de 30 a 49  
 anos å cobertura de papanicolau. 

 Ações  Fortalecimento do projeto do Banco de Leite. 
 Implantar Unidade de Cuidados diå rios. 
 Implementar Unidade Móvel de Atençä o à Criança e Adolescente.  
 Tratamento precoce do câncer de colo. 

 Indicadores 
 Mortalidade infantil 15,20 por mil nascidos vivos. 
 Mortalidade Materna 36.74 por 100 mil nascidos vivos. 
 Cobertura de Papanicolau 22,02% (entre mulheres de 10 a 50 anos) 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Atendimento a gestantes e Nutrizes (FSS) 
 Atendimento na Casa da Mulher (FSS) 
 Campanha Municipal de coleta de papanicolau 
 I Semana Municipal de Amamentaçä o  
 Projeto Caræ ncias Nutricionais 
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 Programa 
 Controle de zoonoses e agravos à saúde causadas por animais 
 Objetivo Reduzir a morbi-mortalidade por zoonoses, o n ô mero de acidentes causados por animais e  
 prevenir zoonoses emergentes. 

 Meta Ampliaçõ o da cobertura vacinal anti -rö bica e a captura de animais errantes. 
 Ações  Construir Centro de Controle de Zoonozes. 

 Indicadores 
 Cobertura vacinal 130.840 animais vacinados. 
 Captura de animais 8.443 animais capturados. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Centro de Controle de Zoonoses 
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 Programa 
 Equilíbrio regional da rede hospitalar 
 Objetivo Garantir o atendimento hospitalar na regi � o dos Pimentas e adjac� ncias. 
 Meta Aumento da oferta de leitos hospitalares. 
 Ações  Assegurar a retaguarda hospitalar na regi � o dos Pimentas e adjac� ncias, através da  
 construç� o de Hospital Regional.  

 Indicadores 
 HMU 53 Leitos / HMMG 66 Leitos. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Projeto B	 sico do Hospital Regional dos Pimentas 
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 Programa 
 Informatizaç # o e implantaç # o do sistema municipal de informações em saú de 
 Objetivo Melhorar a qualidade de informaç$ o e implantar o cart$ o SUS.  
 Meta Cadastramento do maior n % mero possível de habitantes e informatizar a Rede Municipal de  
 Sa % de. 

 Ações  Implantar Cart$ o do SUS. Informatizar a Rede Municipal de Sa % de. 

 Indicadores 
 100.000 pessoas cadastradas. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Cadastramento do cart$ o SUS 
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 Programa 
 Melhoria da assistência municipal de urgência e materno infantil 
 Objetivo Aumentar a resolutividade do serviço de urg3 ncia e emerg3 ncia e melhorar a assist3 ncia  
 materno infantil. 

 Meta Reduzir a média de perman3 ncia e manter a taxa de ocupaç4 o.  
 Ações  Implantar e incrementar as depend3 ncias do HMU e HMMG com vista à melhoria do  
 atendimento nas diferentes 5 reas. 

 Indicadores 
 HMU - 88,1% de ocupaç4 o.  
 HMMG - 64,2% ocupaç4 o.  
 Média de permanencia 5.0 dias. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Aquisiç4 o de equipamento s para sa 6 de 
 Hospital da Criança  
 Maternidade José, Jesus, Maria 
 Programa de humanizaç4 o ao pré -natal, parto e nascimento 
 Programa Vaga Zero 
 Reforma da Lavanderia do HMU no Macedo 
 Reforma e ampliaç4 o do HMU  
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 Programa 
 Melhoria da vigilância sanitária 
 Objetivo Supervisionar a qualidade dos produtos e serviços de interesse da sa D de ofertados à  
 Meta AmpliaçE o do n D mero de estabelecimentos vistoriados e aumentar o n D mero de anF lises  
 laboratoriais realizadas. 

 Ações  Ampliar o Laboratório de Vigilância SanitF ria.  
 Ampliar o quadro de recursos humanos. 

 Indicadores 
 1.020 anF lises laboratoriais. 
 4.822 estabelecimentos vistoriados. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Ampliar o Laboratório de Vigilância SanitF ria  
 CapacitaçE o dos servidores da vigilancia sanitF ria  
 ConstruçE o do Laboratório de Sa D de P D blica  
 I  Encontro de Municipal de Vigilância SanitF ria 
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 Programa 
 Melhoria de gest T o, do acesso e da qualidade dos serviços de saúde  
 Objetivo Elevar o padrU o de qualidade e efici V ncia das atividades prestadas W populaçU o e ampliar os  
 locais de atendimento, inclusive com atendimento domiciliar. 

 Meta Aumento da cobertura de consulta hab/ano e reduzir a m X dia de permanencia hospitalar. 
 AmpliaçU o do n Y mero de famílias cadastradas e implantar o 1ºCentro de ReferV ncia de Sa Y de  
 do Trabalhador. 

 Ações  Ampliar, construir, reformar e reestruturar a rede de serviços de sa Y de.  
 Implantar o serviço de internaçU o e atendimento domiciliar.  
 Implantar o Programa de Sa Y de da Família e Agentes Comunit W rios. 
 Controlar os agravos por doença ocupacional.  
 ImplantaçU o de serviço de apoio aos dependentes químicos.  

 Indicadores 
 N Y mero de consultas habitantes/ano 0,8. 
 MX dia de permanV ncia 5 dias. 
 N Y mero de famílias cadastradas 0,45% (PSF) 
 300 pessoas atendidas p/ m V s (Sa Y de Comunit W ria) 
 150 pessoas atendidas (GinW stica TerapV utica) 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 ConstruçU o do PA Maria Dirce  
 Credenciamento do Centro de AtençU o Psicosocial de Z lcool e Drogas junto ao MinistX rio da Sa Y de  
 GinW stica TerapV utica (FSS) 
 ManutençU o do PSF - Programa de Sa Y de da Família - Jd. Fortaleza (2002) 
 Projeto da UBS Recreio Cidade Soberana 
 Projeto da UBS Santo Afonso 
 PSF - Programa de Sa Y de da Família - Jd. Aracília (2002) 
 PSF - Programa de Sa Y de da Família - Sadokim (2002) 
 Reforma do CEMEG 
 Reforma do PA Jardim Paraíso 
 Reforma SVO - IML 
 Reforma UBS Flor da Montanha 
 Reforma UBS Jd. Jandaia 
 ReorganizaçU o da assist V ncia ao portador de defici V ncia  
 Sa Y de ComunitW ria-atendimento clínico, auriculo, acupuntura (FSS) 
 Transporte do Deficiente Mental 
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 Programa 
 Ampliaç } o e conservaç } o de vias  
 Objetivo Melhorar o gerenciamento do tr~ fego urbano e regional, criaç� o de mecanismos e estruturas  
 que contribuam para utilizaç� o mais racional e harmônica da infra -estrutura vi ~ ria. 

 Meta Melhorar significativamente o sistema vi~ rio urbano. 
 Ações  Intervir nos eixos estruturantes do trânsito urbano.  
 Obras hidr~ ulicas. 
 Pavimentaç� o e execuç� o de escadarias em vielas.  
 Recapeamento asf~ ltico. 
 Reposiç� o de lajotas e paralelepípedos. 
 Retirada de lombadas e depress� es. 
 Conclus� o de obras do Complexo Baquirivu 
 Construç� o de viadutos, pontes e novas vias  
 Tapa Buraco. 
 Ampliaç� o e manutenç� o de vias n� o pavimentadas.  

 Indicadores 
 146 vias recuperadas 

 Avaliação Técnica  
 Parte dos serviços de conservaç� o de vias foi executado por mutir� es comunit ~ rios.  
 Produtos 
 Ampliaç� o do acesso ao viaduto de Cumbica  
 Interligaç� o da entrada JK com � gua Chata - Av.Jorge Amado 
 Manutenç� o de Vias.  
 Projeto Travessia Corrego dos Japoneses 
 Projeto Travessia do córrego dos japoneses na altura da Matahichi Morikio  
 Projeto Viaduto Paulo Faccini 
 Recuperaç� o e execuç� o de mais de uma dezena de  escadarias em vielas  
 Recuperaç� o, cascalhamento e repavimentaç� o de aproximadamente 146 vias municipais em  
 diversos bairros atrav� s de Administraç� o Direta  

 Reurbanizaç� o da Av. Tirade ntes 
 Sistema vi ~ rio Marginal do Baquirivu 
 Viaduto Cecap 
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 Programa 
 Ampliaç � o e mel horia da iluminaç � o pública  
 Objetivo Melhorar a qualidade, reduzir o consumo de energia el � trica e proporcionar maior segurança à  
 populaç� o.  

 Meta Expans� o da rede p � blica com sistema mais econômico. 
 Ações  Ampliar, manter e modernizar a iluminaç� o p � bl ica. 

 Indicadores 
 Ampliaç� o de iluminaç� o em 20 bairros  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Substituiç� o iluminaç� o Jd Adriana, Sacrelandia, Estrada Sta Izabel, Cumbica, Maria Candida, Sta  
 Angelina 

 Substituiç� o iluminaç� o Jd Rossi, Jd Amado, Bonsucesso, Sant a Lídia, Aeródromo, Agua Chata, Santa  
 Substituiç� o iluminaç� o Trevo Sta Francisca, Pq Renato Maia, Viaduto Cecap, Baquirivu, Bambi, Jd  
 Diogo, Jd Pinhal 
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 Programa 
 Contenç ¯ o e prevenç ¯ o de enchentes  
 Objetivo Otimizar a vaz° o das ± guas dos rios e córregos, eliminar as enchentes em diversos locais da  
 cidade e propiciar melhores condiç ² es de higiene e sa ³ de à populaç° o.  

 Meta Diminuiç° o da incid́ ncia de enchentes.  
 Ações  Construç° o e manutenç° o de muros e taludes  
 Construç° o de bacia de contenç° o.  
 Plano Diretor de drenagem. 
 Construç° o e reforma de pontes e passagens  

 Indicadores 
 Intervenç° o na limpeza e desassoreamento de 31 córregos  
 4 muros de arrimo 
 12 travessias 
 206 locais de manutenç° o de galerias, drenagem, contenç° o de ± guas  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Canalizaç° o Parcial do Corrego Popuca  
 Contrataç° o de Locaç° o de Equipam entos de Terraplenagem para Limpeza de Corregos 
 Execuç° o de aproximadamente 12 travessias  
 Limpeza de córregos - diversos locais. 
 Manutenç° o de muros de contenç° o e taludes  
 Muro de Arrimo - Rua Jo° o Luiz Rodrigues - Jd Monte Alto 
 Muro de Arrimo - Viela Maria Emilia - Jd Monte Alto 
 Muro de Arrimo Rua Francisco de Oliveira - Jd Monte Alto 
 Muro de Arrimo Rua Natal Del Buoni - Jd Monte Alto 
 Recuperaç° o de galerias, drenagem e contenç° o de ± guas pluviais  em aproximadamente 206 locais  
 em diversos bairros 
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 Programa 
 Criaç É o, readequaç É o e manutenç É o dos acessos da cidade  
 Objetivo Melhorar os trevos das rodovias, os acessos à cidade e transposiçÊ es das rodovias.  
 Meta Garantia de vias amplas e diversificadas nos acessos à cidade pelas rodovias e a transposiçË o  
 delas. 

 Ações  Obras de readequaçË o e manutençaÊ dos acessos da cidade  
 ConstruçË o de novos acessos.  

 Indicadores 
 4 acessos 

 Avaliação Técnica  
 Essas açÊ es foram executadas atravÌ s do Programa: AmpliaçË o e ConservaçË o de Vias.  
 Produtos 
 Alça Fioravante Iervolino  
 ReurbanizaçË o da entrada da Anton Philips  
 Trevo Bonsucesso 
 Trevo Cumbica 

Grupo Executivo de Acomp. de Projetos, Programas e Ações de Governo   Página 22 de 106
 08/10/2003 10:55:12 - Ale 



 Tema: Í]ÎÍ^Î Ï Ï Ð�Ñ�Ò�Ó�Ñ�Ô�Õ�Ô�Ö�×�ØjÙ�Ñ�Ú�Ô�Û�ÜnÖ Õ�Ò^ÝqÞrÑ�Ô�Û�Ötß!Ò�ÑvàwØ�ØxÞrÑÐ�Ñ�Ò Ó!Ñ�Ô�Õ�Ô�Ö"×�ØjÙ�Ñ�Ú�Ô�Û�ÜnÖ�Õ�Ò]ÝyÞrÑ�Ô�Û�Ötß�Ò�ÑvàwØzØxÞrÑ â Û�Ö Ü{à|ÒÛ�Ö Ü{à|Ò

 Programa 
 Execuç á o do sistema de captaç á o e drenagem de águas pluviais  
 Objetivo Otimizar a vazâ o das ã guas das chuvas e propiciar melhores condiçä es de higiene e sa å de à  
 populaçâ o.  

 Meta Diminuiçâ o dos problemas causados pelas ã guas pluviais.  
 Ações  Executar galerias de ã guas pluviais. 
 Obras de drenagem superficial 
 Projetos de drenagem. 

 Indicadores 
 14 obras executadas 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Canalizaçâ o de æ gua Pluviais Av Joâ o Paulo I  
 Drenagem e conservaçâ o no Jd. Monte Alegre  
 Drenagem e conservaçâ o no Vila Rica  
 Execuçâ o de obras de drenagem na Rua Araruna - Macedo 
 Execuçâ o de obras de drenagem na Rua Conceiçâ o do Rio Verde - Sítio dos Morros 
 Execuçâ o de obras de drenagem na Rua Conceiçâ o dos Duros - Sítio dos Morros 
 Execuçâ o de obras de drenagem na Rua Nova Andradina - V. Itapoan 
 Execuçâ o de obras de drenagem n a Vila Nova Cumbica 
 Execuçâ o do projeto de drenagem na Vila Nova Bonsucesso  
 Execuçâ o do projeto de drenagem no Jd. Presidente Dutra  
 Execuçâ o do projeto de drenagem no Jd. Tupinambã  
 Galeria Estrada da Agua Chata 
 Galeria Nova Bonsucesso 
 Revisâ o do projeto de drenagem no Pq. Sto. Dumont 
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 Programa 
 Fiscalizaç û o e educaç û o de trânsito  
 Objetivo Prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança viü ria e garantir obedi ý ncia às normas  
 relativas à segurança de trânsito.  

 Meta Aumento da fiscalizaçþ o e da segurança no trânsito.Diminuiçþ o do n ÿ mero de dias para  
 julgamento de recursos. 

 Ações  Convý nio com a Polícia Militar do Estado de Sþ o Paulo. 
 Manutençþ o de pü tios de recolhimento  
 Educaçþ o para o trânsito  
 Paz no trânsito.  
 Prioridade ao pedestre. 
 Criaçþ o de nova JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infraç� es.  

 Indicadores 
 106 escolas c/ 17.306 alunos do município. 
 900 funcionü rios de empresas (DTI,EMP Ônibus,ETC) 
 78 GCM 
 10 Agentes da Zona Azul 
 17 Fiscais da Secretaria (Indiretamente). 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Convý nio com a Polícia Militar do Estado de Sþ o Paulo 
 Educaçþ o para o Trânsito  
 Fiscalizaçþ o no trânsito  
 Manutençþ o dos Pü tios de Recolhimento de veículos 
 Policiamento do Trânsito  
 Rebaixamento de guias e sarjetas para pessoas portadoras de defici ý ncia 
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 Programa 
 Implantaç û o adequada de engenharia de tráfego  
 Objetivo Melhoria do gerenciamento do trü fego urbano e regional, criaçþ o de mecanismos  e estruturas  
 que contribuam para utilizaçþ o mais racional e harmônica da infra -estrutura vi ü ria. 

 Meta Melhorar a orientaçþ o e segurança do trânsito.  
 Ações  Orientaçþ o de trü fego.  
 Readequaçþ o vi ü ria.  
 Implantaçþ o de equipamentos eletrônicos de fiscaliz açþ o.  
 Implantaçþ o de projetos de sinalizaçþ o.  
 Normatizaçþ o da circulaçþ o de cargas  

 Indicadores 
 Aumento de 150% nos projetos vi ü rios. 
 Aquisiçþ o de 08 computadores,  
 Aquisiçþ o de 03 veículos. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Aumento nos Projetos Viü rios 
 Implantaçþ o adequada de engenharia de trü fego  
 Placas de Orientaçþ o do Trü fego em toda a Cidade  
 Reurbanizaçþ o parcial da Av. Faria Lima  
 Sinalizaçþ o Urbana em toda a cidade  
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 Programa 
 Melhoria da qualidade do transporte urbano 
 Objetivo Melhorar a qualidade do transporte urbano tornando mais barato, seguro, confortü vel e rü pido. 
 Meta Melhoria do conforto, estendendo aos passageiros, segurança no transporte coletivo, reduzindo  
  o tempo de espera. 

 Ações  Abrigos para pontos de ônibus e transportes alternativos.  
 Construçþ o de terminais de integraçþ o e adequaçþ o do sistema vi ü rio.  
 Transporte para pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 Instalaçþ o de equipamentos necessü rios à integraçþ o tarifü ria.  

 Indicadores 
 Instalaçþ o dos validadores eletrônicas em 100% da frota municipal de ônibus.  
 26 Abrigos em pontos de ônibus.  
 5% de ampliaç þ o da frota de ônibus.  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Abrigos e Ponto terminal de ônibus em todo o Município 
 Ampliaçþ o da frota de ônibus  
 Criaçþ o de linha de ônibus Guarulhos -Sta. Isabel. 
 Implantaçþ o de sistema de bilhetagem eletrônica e validadores elet rônicos em ônibus municipiais.  
 Tarifa de ônibus reduzida aos domingos.  
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 Programa 
 Pavimentaç û o de vias  
 Objetivo Dotar a cidade com estrutura vi ü ria de melhor qualidade. 
 Meta Pavimentaçþ o de maior n ÿ mero possível de vias. 
 Ações  Pavimentaç� es de vias municipais.  
 Ampliaçþ o do quadro de equipamentos para pavimentaçþ o e conservaçþ o de via s. 
 Pavimentaçþ o de estradas  
 Mutir� es comunit ü rios para pavimentaçþ o com lajotas.  

 Indicadores 
 Tapa valas em vias em toda a cidade. 
 Drenagem e asfaltamento em mais de uma dezena de vias 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Asfaltamento da Av. Landri Sales (Cidade Aracília) 
 Asfaltamento da Ligaçþ o Ponte Alta/Santa Paula  
 Asfaltamento da Rua Adevilson Estevan (Ponte Alta) 
 Asfaltamento da Rua Edmar Bressan (Ponte Alta) 
 Asfaltamento da Rua Isabel C. Lousano (Ponte Alta) 
 Asfaltamento de ruas no Jd. Centenü rio 
 Asfaltamento de ruas no Jd. Sto. Afonso 
 Asfalto parcial da Estrada Velha de Sþ o Miguel 
 Conservaçþ o e Tapa Valas de diversas vias da cidade  
 Drenagem da Av. Palmira Rossi 
 Drenagem e Asfaltamento da Estrada do Zircônio  
 Drenagem e Pavimentaçþ o da Estrada d e Santa Isabel 
 Movimento de Terra (em alguns bairros atravX s dos Centros Administrativos) 
 Pavimentaçþ o em lajotas (PA Maria Dirce)  
 Serviços de Galerias, sarjet� es, guias, sarjetas e sinalizaçþ o vi ü ria (em alguns bairros atravX s dos  
 Centros Admnistrativos) 
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 Programa 
 Planos e projetos de planejamento urbano 
 Objetivo Fortalecer a açþ o  p ÿ blica na construçþ o de diretrizes de desenvolvimento e controle urbano  
 municipal, inclusive com a criaçþ o do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.  

 Meta Criaçþ o da equipe do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, para agilizaçþ o dos  
 processos de diretrizes, elaboraçþ o e aplicaçþ o dos instrumentos do Plano Diretor Urbano, para  
 identificaçþ o dos principais lugares potenciais de investimentos sociais e cadastramentos de  
 todas as propriedades municipais. 

 Ações  Elaborar Plano Diretor, legislaçþ o urbanística e revisþ o da legislaçþ o de habitaçþ o de interesse  
 social / Estatuto da Cidade. 
 Banco de dados sócio -economico do Município 
 Criaçþ o do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Guarulhos.  
 Desapropriaç� es.  
 Elaboraçþ o de diretr izes urbanísticas. 
 Mapa de exclusþ o e Inclusþ o.Monitoramento e atualizaçþ o do patrim� nio imobili ü rio.  
 Plano de rede de equipamentos p ÿ blicos municipais. 
 Elaboraçþ o ou contrataçþ o de prospecçþ o geotm cnica para projeto  

 Indicadores 
 Todo Municipio. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Desapropriaç� es  
 Diretrizes Urbanísticas 
 Elaboraçþ o de Mapa de Inclusþ o/Exclusþ o Social da Cidade de Guarulhos  
 Elaboraçþ o do Plano Diretor do Município de Guarulhos 
 Estudos sobre a 3ª Pista do Aeroporto 
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 Programa 
 Programa integrado de conservaç û o (PIC)  
 Objetivo Realizar atividades de conservaçþ o e manutençþ o e m vü rios pontos da cidade, otimizando os  
 recursos atrav� s da açþ o integrada dos diversos setores prestadores de serviços.  

 Meta Atendimento a todas regi � es da cidade. 
 Ações  Limpeza p ÿ blica. 
 Contençþ o de ü guas.  
 Sinalizaçþ o.  
 Reparos nas vias. 
 Contençþ o de encostas. 
 Reparos nos equipamentos p ÿ blicos. 

 Indicadores 
 Plano Integrado de Conservaçþ o em 6 regi � es da cidade.  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 PIC Jd. Palmira 
 PIC Jd.Presidente Dutra 
 PIC Nova Bonsucesso 
 PIC Ponte Alta. 
 PIC Sþ o Joþ o 
 PIC Vila Augusta 
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 Programa 
 Revitalizaç û o do centro da cidade  
 Objetivo Adequar o Centro de Guarulhos às novas necessidades de nosso desenvolvimento, sem perder  
 os marcos e referý ncias históricas.  

 Meta Realizaçþ o do programa.  
 Ações  Definir o projeto com a participaçþ o da sociedade.  
 Desenvolver as atividades definidas no projeto. 

 Indicadores 
 Projeto em execuçþ o.  

 Avaliação Técnica  
 Esta açþ o deve ser executada atrav� s de outros programas, em trabalho conjunto da Secretaria de Serviços  
 P ÿ blicos, SEMA e Secretaria de Obras, atrav� s de Administraçþ o Direta.  

 Produtos 
 Definiçþ o do projeto com a p articipaçþ o da sociedade  

Grupo Executivo de Acomp. de Projetos, Programas e Ações de Governo   Página 30 de 106
 08/10/2003 10:55:15 - Ale 



 Tema: ������ � � ���
�� �
¡�¢�¡�£�¤�¥(¦§¥¨ §©��
¡�ª�*�
�� $�
¡�¢�¡�£+¤�¥(¦§¥« *©��
¡�ª ç ¡¬�¡� ú ®�¯�°²±¨³®�¯�°²±«³

 Programa 
 Conselho municipal de segurança pública  
 Objetivo Manter e otimizar a integraçþ o entre a Prefeitura, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia  
 Civil e a comunidade para atividades de segurança.  

 Meta Estabelecimento das aç� es conjuntas da PMG, Sociedade Civil e as Polícias. 
 Ações  Conselho Municipal de Segurança P ÿ blica.  

 Indicadores 
 Criaçþ o e funcionamento do Conselho Municipal de Segurança P ÿ blica.  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Convý nio de Trânsito com a Polícia Militar 
 Criaçþ o e funcionamento periódico do Conselho Municipal de Segurança  
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 Programa 
 Guarda civil municipal 
 Objetivo Prover os órgÇ os da municipalidade dos meios administrativos para a imple mentaçÇ o e gestÇ o  
 dos seus programas nÈ�É reas de segurança p Ê blica, de forma a poder contribuir para uma açÇ o  
 articulada entre órgÇ os de segurança Nacional, Estadual e Municipal, com vistas à diminuiçÇ o e  
  prevençÇ o da criminalidade.  

 Meta CriaçÇ o de regionais da GCM e ampliar o n Ê mero de guardas da GCM nos bairros com vista à  
 diminuiçÇ o e prevençÇ o da criminalidade.  

 Ações  CriaçÇ o da Secretaria Municipal de Segurança P Ê blica.  
 CriaçÇ o do Sistema de InformaçË es Criminais (INFOCRI).  
 Criar ilhas de policiamento. 
 Desenvolvimento e DescentralizaçÇ o da Guarda Civil Municipal.  
 ImplantaçÇ o do Centro de FormaçÇ o de Guardas Civis Municipais.  
 ManutençÇ o e expansÇ o da Guarda Civil Municipal.  
 AplicaçÇ o de testes antidoping na Guarda Civil Municipal.  
 Criar regionais da GCM. 

 Indicadores 
 2.181 ocorrÌ ncias. 
 01 centro de formaçÇ o  de  Guardas Civis Municipais no ginÉ sio Fioravante Iervolino.  
 03 veículos zero KM. 
 30 computadores. 
 02 servidores. 
 10 módulos de rastreamento;  
 10 terminais móveis de dados.  
 60 coletes de proteçÇ o balística. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 07 ilhas de policiamento da GCM. 
 AmpliaçÇ o do sistema de recebimento de chamadas  
 AquisiçÇ o de materiais, serviços e equipamentos necessÉ rios as rotinas operacionais diÉ rias da  
 corporaçÇ o da G CM 

 Centro de FormaçÇ o da GCM no GinÉ sio Fioravante Iervolino  
 CriaçÇ o da Secretaria de Assuntos da Segurança P Ê blica  
 CriaçÇ o do posto 24 horas da GCM no Jd. Cumbica  
 CriaçÇ o do Sistema de InformaçË es Criminais (Infocrim)  
 Curso de capacitaçÇ o específico para Guardas Civis Municipais 
 ImplantaçÇ o do Sistema de Recebimento de Chamados  
 InstalaçÇ o do sistema integrado com a SSP -SP 
 Ronda Escolar 
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 Programa 
 Segurança monitorada  
 Objetivo Monitorar as unidades administrativas e logradouros centrais atravà s de câmeras e sistemas de  
 alarmes, no sentido de promover uma rá pida açâ o da Guarda Civil Municipal.  

 Meta Reduçâ o da m à dia de eventos criminosos por m ã s.  
 Ações  Instalar alarmes nos prà dios p ä blicos. 
 Instalar câmeras no Centro e nos principais cruzamentos da cidade.  

 Indicadores 
 38 Alarmes instalados nos próprios Municipais.  
 01 Centro de Monitoramento. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Aquisiçâ o de centrais de alarmes e sistema de monitoramento.  
 Instalaçâ o de Alarmes nos Próprios P ä blicos  
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 Programa 
 Fórum metropolitano de Segurança  
 Objetivo Integrar a Prefeitura de Guarulhos com as Prefeituras de outras cidades da RMSP- Regiø o  
 Metropolitana de Sø o Paulo, outros níveis de governo e a sociedade civil 

 Meta 
 Ações  Promover Fórum Metropolitano de Segurança.  

 Indicadores 
 39 Municípios. 
 06 Grupos de Trabalho. 
 01 Dia Metropolitano de Segurança.  
 04 Reuni ù es gerais com os prefeitos da regi ø o metropolitana 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Dia Metropolitano de Segurança  
 Divulgaçø o de programas de prevençø o ao crime  
 Organizaçø o do Infocrim  
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 Programa 
 Autodefesa Municipal 
 Objetivo Prover o Município de meios de autodefesa frente a eventos indesej� veis de origens  
 tecnológicas ou naturais e integrar de forma efetiva as aç� es do Corpo de Bombeiros com a  
 Defesa Civil Municipal. 

 Meta Readequaç� o dos conv� ni os com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. 
 Ações  Manutenç� o, melhoria, profissionalizaç� o e adotar de equipamentos necess� rios a Defesa Civil.  

 Indicadores 
 900 ocorr� ncias 
 Mais de 4000 pessoas atendidas 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Manutenç� o da Defesa Civil 
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 Programa 
 Coleta seletiva de lixo 
 Objetivo Estimular o sistema de coleta seletiva de lixo, buscando diminuir as quantidades e aumentar o  
 reaproveitamento de materiais numa perspectiva de gestG o sustentH vel ambiental e geraçG o  
 de renda. 

 Meta Aumento significativo da coleta seletiva, desenvolver a economia do setor e economizar  
 recursos p I blicos. 

 Ações  RegulamentaçG o das atividades de coleta seletiva.  
 Estimular a implantaçG o de Centrais de Triagem.  
 EducaçG o para orientaçG o de coleta seletiva.  
 Incentivar e orientar a formaçG o de cooperativas.  

 Indicadores 
 12 feiras livre envolvidas (recilagem de resíduos orgânicos). 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Plano de Reaproveitamento de Resíduos orgânicos de feiras livres p/ compostagem. 
 Plano para Coleta de Resíduos Sólidos 
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 Programa 
 Limpeza urbana 
 Objetivo Manter , expandir e implantar serviços de limpeza urbana.  
 Meta Atendimento da demanda de limpeza urbana no Município. 
 Ações  Manutenç ] o e expans] o dos serviços de limpeza urbana.  

 Indicadores 
 2.152 ruas totalizando 3200 m (limpeza de ruas). 
 940 ruas (pintura de guias). 
 13.261 caixas totalizando 1.267m (limpeza de bueiros). 
 36.740 metros (remoç] o de entulho).  
 2.542 metros (limpeza de córregos).  
 146 animais (mortos recolhidos). 
 6.393 locais (lavagem de ruas, feiras e praças) (rega).  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Manutenç] o de ruas,lavagem de ruas, feiras, e rega de praças, pintura de guias, recolhimento de  
 animais mortos, remoç] o de entulhos. 
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 Programa 
 Novo modelo de gest q o de resíduos sólidos urbanos 
 Objetivo Oferecer serviço s de qualidade, visando o bem estar da populaçr o, o respeito ao meio  
 ambiente, a universalizaçr o da coleta de lixo domiciliar e hospitalar, com melhoria dos  
 controles administrativos e financeiros e geraçr o de receitas.  

 Meta Melhorar significativamente a coleta e disposiçr o do lixo.  
 Ações  Coleta, transporte e disposiçr o final de resíduos sólidos urbanos.  
 Processamento integrado de lixo orgânico.  
 Coleta e destinaçr o final de resíduos hospitalares, grandes e pequenos; 
 Coleta e transporte de resíduos domiciliares. 
 Equipar a fiscalizaçr o.  
 Modernizaçr o do sistema de ficalizaçr o da coleta de lixo.  
 Padronizaçr o dos recipientes de coleta de lixo hospitalar, próprios p s blicos e casos especiais  
 para disposiçr o do lixo;  
 Coleta e transporte resíduos abandonados-logradouros p s blicos e terrenos baldios. 
 Incineraçr o de resíduos hospitalares de grandes e pequenos pólos;  
 Aquisiçr o e instalaçr o de equipamentos de Coleta em locais de difícil acesso.  

 Indicadores 
 5.556 viagens de coleta de lixo hospitalar; 
 1.152,315 toneladas de lixo incineradas; 
 249.354,200 toneladas de lixo domiciliarr/feiras coletadas em 93 setores; 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Disposiçr o e reciclagem dos residuos da funert ria e cemitu rios  
 Programa de Resíduos Inertes 
 Projeto de Gestr o Sustentt vel de Resíduos Sólidos 
 Projeto de tranformaçr o de lixo em adubo orgânico  
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 Programa 
 Avaliaç � o, Diretrizes e Fiscalizaç � o Ambiental  
 Objetivo Fazer a gest� o das quest� es ambientais seja as existentes ou as oriundas de novos projetos ou  
 impactos ambientais. 

 Meta Implantaç� o de sistema permanente de manutenç� o, criar corpo de guardas especializa dos e  
 criar banco de dados com informaç� es de meio ambiente voltado � melhoria da sa � de  
 p � blica. 
 Implantaç� o de estaç� es de monitoramento para acompanhar e determinar soluç� es que   

 Ações  Aprimorar a an� lise de projetos e laudos ambientais. 
 Plano de fiscalizaç� o ambiental "Entre Serras e � guas", fiscalizaç� o integrada FISG e criaç� o da  
 Guarda Municipal Ambiental. 
 Promoç� o de diagnóstico sócio ambiental participativo, promoç� o de estudos geoambientais,  
 identificaç� o de � reas para a terra, gest� o para substâncias perigosas e criar sistema de  
 informaç� es em meio ambiente e sa � de.  
 Celebrar conv� nio com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente para monitoramento da  
 qualidade do ar e d��� gua, entre outros. 
 Celebrar conv� nio com entidades privadas e ou p � blicas para elaboraç� o e execuç� o de  
 projetos e programas ambientais. 

 Indicadores 
 178 notificaç� es preliminares.  
 192 autos de infraç� o.  
 16 horas de vôo (monitoramento por helicópetero).  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Autos de infraç� o  
 Comit� da Sub bacia do rio Jaguari-CBHPS/Sub Comit� do alto Tiet�D� Cabeceiras 
 Consultoria para detalhamento e implantaç� o do Plano de Gest� o Sustent� vel dos Resíduos de  
 Construç� o Civil e Resíduos volumosos. 

 Monitoramento a� reo com vôos de helicoptero  
 Notificaç� es preliminares  
 Semana do Meio Ambiente. 
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 Programa 
 Desenvolvimento do turismo de negócios 
 Objetivo Implantar políticas p Å blicas para o turismo visando o crescimento econômico da cidade e  
 gerar empregos. 

 Meta CriaçÆ o de uma rede de Turismo de Negócios.  
 Ações  Planejar iniciativas geradoras de turismo. 
 Executar as açÇ es p lanejadas. 

 Indicadores 
 03 BalcÇ es Turísticos 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 CriaçÆ o do Banco de Dados do Turismo;  
 Guia Turístico de Guarulhos 
 ImplantaçÆ o de balcÆ o turístico no Internacional Shopping 
 ImplantaçÆ o de balcÇ es turísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos 
 OrganizaçÆ o da ConferÈ ncia de Turismo.  
 OrganizaçÆ o do Guia Gastronômico;  
 OrganizaçÆ o do Guia hoteleiro;  
 Programa Nacional de MunicipalizaçÆ o do Turismo PNMT  
 PromoçÆ o e realizaçÇ es de projetos e atividades em parceria com o Consel ho Municipal de Turismo 
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 Programa 
 Desenvolvimento e promoç á o da economia  
 Objetivo Criar e regulamentar vâ rias atividades de comercializaçã o, gerar empregos e fiscalizar os  
 equipamentos. 

 Meta Promoçã o do desenvolvimento econômico local.  
 Ações  Centro de Atendimento ao Investidor. 
 Feiras e Eventos. 
 Campanhas däDå poca 
 SIM-Guarulhos. 
 Guarulhos em vitrine. 
 Capacitar para Inovar 
 Entreposto Atacadista de Hortifrutigranjeiros. 
 Feira de peixes Ornamentais. 
 Implantaçã o de quiosques para comercializaçã o de flores.  
 Projeto mercado solidâ rio. 
 Projeto Veículos motorizados. 
 Centro Escola Tecnólogica de Guarulhos.  
 As 200 mais. 
 Atendimento Intinerante. 
 Câmaras Setoriais.  
 Gâ s Natural. 
 Manutençã o da AGENDE Guarulhos.  
 Realizar eventos de formaçã o sobre o tema trabalho.  

 Indicadores 
 05 eventos. 
 1.275 empresas atingidas. 

 Avaliaç ão Técnica 

 Produtos 
 Atendimento ao empresâ rio 
 Campanha de flores e pescados 
 Cartilha passo a passo como montar sua empresa 
 Centro de Atendimento ao Investidor 
 Feira de Peixes Ornamentais 
 Guarulhos em vitrine 
 Projeto Capacitar para Inovar 
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 Programa 
 Incentivo a atividade rural 
 Objetivo Desenvolver a atividade rural para geraçþ o de emprego, de renda e abastecimento  
 comunitÿ rio ou familiar. 

 Meta Aumento da renda familiar. 
 Ações  Estruturar e divulgar o PROVE. 
 Balcþ o do Produtor. 
 Implantaçþ o,manutençþ o e assist� ncia t � cnica das Agroind � strias.  
 Pesquisa e cadastro de produtores. 
 Treinamento de produtores e funcionÿ rios. 
 Implantaçþ o de Hortas Comunitÿ rias.  
 Organizaçþ o da comunidade rural.  

 Indicadores 
 Tipos de Incentivo. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Cadastro de Produtores e Estudo para a Implantaçþ o das Agroind � strias  
 PROVE-Programa de Verticalizaçþ o da Produçþ o Familiar.  
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 Programa 
 Programa permanente de controle e fiscalizaç < o de publicidade  
 Objetivo Licenciar, monitorar e regularizar a publicidade no Município, combatendo a poluiç= o visual e  
 garantindo a f> cil visualizaç= o das informaç? es essenciais (placas de trânsito, marcos etc.).  

 Meta Arrecadaç= o de recursos p @ blicos e regularizaç= o do uso do espaço urbano.  
 Ações  Regularizar e fiscalizar a publicidade do Município. 

 Indicadores 
 256 emiss? es de licença de publicidade.  
 807 autuaç? es.  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Cadastro de An @ ncios em operaç= o  
 Fiscalizaç= o (SICA)  
 Publicidade irregular coibida 
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 Programa 
 Reestruturaç Y o dos equipamentos de varejo  
 Objetivo Reorganizar, disciplinar e fiscalizar os equipamentos destinados à comercializaçZ o para o  
 Meta Disciplinar e estimular a modernizaçZ o da atividade varejista.  
 Ações  ImplantaçZ o e manutençZ o dos vare j [ es. 
 Projeto Com \ rcio Ambulante. 
 ReestruturaçZ o de feiras livres.  
 ReestruturaçZ o do Com \ rcio de eventos.  

 Indicadores 
 29 equipamentos regulares. 
 888 vagas regulares. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Bols[ es do Com\ rcio Ambulante 
 ManutençZ o das Feiras L ivres Regulares 
 ManutençZ o dos varej [ es regulares.  
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 Programa 
 Regularizaç u o das atividades econômicas 
 Objetivo Implantar um conjunto de açv es que visem uma fiscalizaçw o mais eficiente; dinamizar a  
 orientaçw o buscando a agilidade e qualidade no processo de regularizaçw o dos  
 estabelecimentos econômicos e institucionais do Mun icípio. 

 Meta Aumento de unidades da economia formal. 
 Ações  Desenvolver as atividades econômicas em torno do Aeroporto.  
 Regularizaçw o de atividades e fiscalizaçw o.  

 Indicadores 
 28 fiscais. 
 1.515 regularizaçv es  
 Reduçw o do prazo de licenças de funcionam ento de 720 dias p/ 25 dias 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Manutençw o dos serviços de emissw o das licenças de publicidade  
 Manutençw o dos serviços de emissw o de licenças de funcionamento  
 Manutençw o dos serviços de licenciamento das bancas de jornais  
 Reduç w o do prazo das liberaçv es para licenças de funcionamento  
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 Programa 
 Desenvolvimento do Comércio Exterior 
 Objetivo Promover o desenvolvimento econômico do Município bem como potencializar os atributos do  
 mesmo junto aos agentes econômicos.  

 Meta Aumento do nosso com� rcio exterior. 
 Ações  Celebrar conv� nio com Minist� rio das Relaç� es Exteriores.  
 Fomentar Encontros Internacionais. 

 Indicadores 
 450 empresas contempladas com o conv� nio SIMPRI 

 Avaliação Técnica  
 Incluimos como indicador o nº de empresas, pois exprime melhor o resultado desta aç� o.  
 Produtos 
 Celebrado Conv� nio com Minist� rio das Relaç� es Exteriores  
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 Programa 
 Defesa do Consumidor 
 Objetivo Incentivar as atividades do PROCON e ampliar mecanismos de defesa do consumidor. 
 Meta Ampliaç¬ o da defesa do consumidor.  
 Ações  Implantaç¬ o do acervo bibliogr fico de apóio.  
 Acompanhamento cojuntural de mercado. 
 Apóio ao consumidor.  
 Manutenç¬ o do P ROCON de Guarulhos. 

 Indicadores 
 Próprio Programa  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Ampliaç¬ o dos cursos de defesa do consumidor  
 Implementaç¬ o dos serviços e fiscalizaç¬ o  
 Procon Itinerante 
 Programa Estadual de Reclamaç® es Fundamentadas  
 Reestruturaç¬ o Admi nistrativa do Procon 
 Reforma e Reestruturaç¬ o das depend̄ ncias do Procon  
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 Programa 
 Acesso aos locais turísticos 
 Objetivo Implantar uma política de informaçÏ o sobre os locais turísticos e logradouros p Ð blicos. 
 Meta Desenvolvimento do turismo na cidade. 
 Ações  ImplantaçÏ o e renovaçÏ o de equipamentos de cultura e lazer em parques.  
 Postos de informaçÑ es na cidade.  
 RecuperaçÏ o de fontes e vegetaçÏ o.  
 SinalizaçÏ o vi Ò ria.  

 Indicadores 
 03 Guias Turísticos 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 BalcÏ o de InformaçÑ es (Aeroporto e Shopping Internacional)  
 Guia Gastronômico  
 Guia Hoteleiro 
 Guias Turísticos de Guarulhos 
 ManutençÏ o e conservaçÏ o  
 Mapa Turísticos de Guarulhos 
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 Programa 
 Complexos culturais, esportivos e de lazer 
 Objetivo Resgatar e incentivar a utilizaçê o dos espaços de cultura,lazer,esporte:Bosque Maia, Vila  
 Galvê o(Lago dos Patos)e outros locais da cidade. 

 Meta Ampliaçê o da oferta de serviços culturais,esportivos e de laz er nos parques. 
 Ações  Complexo cultural, esportivo e de lazer da Vila Galvê o (Lago dos Patos). 
 Implantaçê o e renovaçê o de equipamentos de cultura e lazer em parques.  

 Indicadores 
 Próprio programa  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Criaçê o do Grupo de Trabalh o de Revitalizaçê o e Criaçê o do Parque do Complexo do Lago da Vila  
 Galvê o 

 Equipamentos de Lazer no Bosque Maia 
 Quiosques no Lago dos Patos 
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 Programa 
 Conservaç � o e otimizaç � o do Bosque Maia  
 Objetivo Resgatar o espaço do Bosque Maia como � rea multifuncional (esporte, lazer e cultura) e  
 garantir a preservaç� o ambiental.  

 Meta Atender a populaç� o que demanda o Bosque Maia, disponibilizando os recursos necess� rios.  
 Ações  Implantar equipamentos no parque aprimorando � � rea de lazer e cultura. 
 Remanejamento e recuperaç	 es de � reas.  

 Indicadores 
 Próprio Programa  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Feiras de arte e artesanato no Bosque Maia 
 Projeto Centro de Educaç� o Ambiental no Bosque Maia  
 Revitalizaç� o(paisagismo)de � reas internas  
 Tenda de eventos 
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 Programa 
 Democratizaç ? o e regionalizaç ? o do acesso à cultura  
 Objetivo Possibilitar o acesso da populaç@ o à cultura nas diferentes regi A es da cidade, preservando as  
 manifestaçA es  sócio -culturais e promovendo a formaç@ o de profissionais, com vista ao  
 desenvolvimento da cultura na cidade. 

 Meta Aumento da populaç@ o atendida.  
 Ações  Conservatório Municipal de Artes.  
 Construç@ o e implantaç@ o de Centros Culturais.  
 Integraç@ o social  da 3ª idade. 
 Orquestra jovem municipal, coral municipal e Big Band. 
 Realizaç@ o de atividades e eventos culturais.  
 Modernizaç@ o do sistema municipal de Bibliotecas.  
 Construç@ o e implantaç@ o de bibliotecas.  
 Gest@ o do Fundo Municipal de Cultura. 
 PublicaçA es culturais.  

 Indicadores 
 334 atividades. 
 200.000 pessoas atingidas (aproximadamente). 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 2º Sal @ o de Artes Pl B sticas 
 A Palavra em Prisma 
 AniversB rio de Guarulhos 
 Arte na Praça  
 Biblioteca ComunitB ria no Marcos Freire 
 Big Band 
 Caixa Estante 
 Camerata de Viol A es 
 Capacitaç@ o em M C sica  
 Chora quDFE só o que flautava  
 Ciclo de Palestra Cidade e Cultura 
 Cordas para que te quero 
 Criaç@ o de Biblioteca Itinerante  
 Dia do Trabalhador 
 Encontro de Teatro Estudantil 
 Encontros Culturais 
 Encontros Musicais (Raiz, Hip Hop, Rock, Instrumental) 
 Ensaio Aberto 
 Escola no Teatro 
 Estaç@ o Cultura  
 FEDAN 
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 Festividades de Inauguraç̂ es no Município 
 II Mega Bazar da Primavera 
 Implantaç_ o de biblioteca na Praça Orobó - Jd. Presidente Dutra 
 Integraç_ o Sócio -Cultural da 3ª Idade 
 Ketub̀ (percuss_ o alternativa) 
 Modernizaç_ o  do Sistema de Bibliotecas Municipais 
 Mostra de Teatro Cidade de Guarulhos 
 M a sica na Rua 
 Natal das Crianças  
 Orquestra de Câmara  
 Programa de Oficinas Culturais 
 Projeto Aç_ o Global (parceria com o SESI)  
 Projeto Espaço & Arte  
 Projeto Guarulhos Encena 
 Projeto intervalo cultural 
 Projeto Sinfonia 
 Projeto Tarsila do Amaral 
 Projeto Viva Lobato 
 Publicaç_ o de agenda cultural  
 Resgate da Cultura Hip Hop 
 Terças Ac a sticas  
 Tributo a Raul Seixas 
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 Programa 
 Implantaç y o e Manutenç y o de áreas de lazer  
 Objetivo Proporcionar nas diversas regi z es da cidade melhores condiçz es de lazer.  
 Meta Atendimento da demanda de manutenç{ o solicitada e ampliaç{ o do n | mero de parques e  
 praças.  

 Ações  Expans{ o e manutenç{ o de praças, parques, } reas verdes e unidades de conservaç{ o.  
 Implantaç{ o de parques e praças.  
 Reestruturaç{ o e implantaç{ o de parques de pr eservaç{ o ambiental.  

 Indicadores 
 93 } reas revitalizadas/implantadas 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Anel Vi } rio próximo a IV Centen} rio - Centro - Paralelo a Rua Antonio Ervolino 
 Aquisiç{ o de m } quinas agrícolas, roçadeiras,motoserras,microtratores, picado r, gerador,etc.. 
 ~ rea de lazer com quadra - R.Centen} rio/R.Campina Grande do Sul- Jd. Centen} rio 
 ~ rea de lazer com quadra Alameda dos Pinheiros/R.Meleiros-Jd Oliveira 
 ~ rea de Lazer do Jd. Maria Dirce 
 ~ rea de Lazer Moita Bonita/Rua Jo{ o B Marcondes-Jd D.Luiza, Gleba II 
 ~ rea de Lazer Vitti - Rua Rafael Fantazzini/Av. Francisco Russo - Jd. Toscana -Paraventi 
 Implantaç{ o de paisagismo em rotatória JK com ~ gua Chata  
 Implantaç{ o de Paisagismo na Av. Guarulhos  
 Implantaç{ o de Pça estrada de Nazar�  
 Implantaç{ o de praça e arborizaç{ o de calçada Jd. Sta Lídia  
 Paisagismo em escadaria da Rua Juquitiba 
 Paisagismo no F} cil 
 Paisagismo no Gin} sio Paschoal Thomeu 
 Paisagismo no novo terminal de ônibus do Jd. Fortaleza  
 Pça (dos perueiros) - Est.Municipal/Rua Natal Deel Buoni/Rua Jaime Tavares- Pq.Mikail 
 Pça Ana Antonelli - Av.Tom � de Souza/Av.Faustino Ramalho/Av.Emílio Ribas-Jd.Vila Galv{ o 
 Pça Assumpta R. Barbosa - Av. Nova Am � rica - Jd. S{ o Jo{ o 
 Pça da Av. Jânio Quadros c/ R.Tupinambarama. Dos Pimentas  
 Pça da Ru a 1ª Cruz/Rua Austria-Cidade Pq. Alvorada 
 Pça Eduardo Tadeu Mudalem - Rua Guarapiranga/Rua antonio Pedreca- pq.Estela 
 Pça Monte Carmelo -Av. Ot} vio Braga das Mesquita/Rua Fl } vio de Carvalho-Jd Monte Carmelo 
 Pça na est.do Elenco/Rua Limoeiro do Norte -S{ o Domingos 
 Pça na Rua Carlos Pedro Firmo/Rua Justiniano dos Santos - Jd.Belvedere 
 Pça Rua Orlando Ramos/Rlagoa Seca Jd Triunfo  
 Pça. Felicio Antonio Alves - Av. Juscelino K./Rua Jabot{ o - Jd dos Pimentas 
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 Pça. Na Av. Juscelino K. de Oliveira/Rua It� lia - Pq das Naç� es - Pimentas II 
 Pça. Na Estrada do Sacramento c/ Rua Eurachio - Cidade Tupinamb� - Pimentas I. C. 094-71-13 
 Pça. No Conj. Hab.Brig. Haroldo Veloso Av. Candeal/Leila Diniz -S� o Jo� o 
 Pça. Santo Alberto - Rua Bayeux/Av. Marcial Lourença Seródio - Cid. Seódio -S� o Jo� o 
 Pça.Rua Jo� o P.Piasentini  
 Pq.de Viz.Dr.Carlos ªRabello de Freitas- Rua Carlos Korkischko/Av.Ot� vio Braga de Mesquita- V.Barros 
 Praça - Rua Hungria com Rua It� lia - Pimentas 
 Praça Alícia Estrada Fernandes 
 Praça Ana Tonelli Vayda -  Av. Sítio Novo Jd. Lenize 
 Praça Antonio Nader - Av. Torres Tibagy/Rua Antonio Garcia/Av. Emílio Ribas - Gopo � va 
 Praça da Rua 2 - Parque Piratininga 
 Praça das Ruas 18 e 19 - Jd Guaracy 
 Praça do Aviador - Av. Brig. Faria Lima/Rua Pianura - Jd. Cocaia 
 Praça do Povo - Rua Am � rico Jacomini - Jd. Pinhal - Paraventi 
 Praça do Skate - Conj. Residencial Marcos Freire - Pimentas 
 Praça dos Amores - Av. Brig. Faria Lima/Rua Pianura - Jd. Cocaia 
 Praça em frente a EMEI Jd. Guaracy - Av. 2 Jd. Guaracy - Pimentas 
 Praça Fl � vio Fogaça de Almeida/Rua Nsa. Sra M� e dos Homens/Rua Conego Valad� o - Gopo � va 
 Praça Gabriel da Rocha Mina - Av. Brig.Faria Lima/Rua Lagoa Dourada - Jd. Cocaia 
 Praça Geraldo Candido do Nascimento - Av. Brejinho/Rua Santo Antonio Cavia - Jd. Cumbica 
 Praça Interna do Cemit� rio do Bonsucesso  
 Praça Jos� Flor� ncio Santos "Jesse" - Av. Juscelino K. Oliveira/Rua Paranacity - Jd dos Pimentas 
 Praça Luciano da Silva Cruz - Rua Hil� rio Pires de freitas/Rua M� d� ia E. Mariano - Jd. Fortaleza 
 Praça Maria A Rinaldi - Av. Brig. Faria Lima - Jd. Cocaia 
 Praça Miguel Medeiros - Av. dos Oleiros - Jd. Fortaleza 
 Praça na Av. Florianópolis, Jd. S� o Jo� o  
 Praça na Estrada do Elenco com Rua Concórdia -S� o domingos 
 Praça Orobó  
 Praça Paulo Hideu Futame  
 Praça - Rua Ana M.Marcondes- Jd.Ac� cio 
 Programa Adote um ��� rea verde 
 Projeto do Centro de Educaç� o A mbiental do Horto Florestal 
 Projeto do Centro de Educaç� o Ambiental no Jd. City/Las Vegas antigo Motódromo  
 Quadra do Lavras - Est. Do Lavras/Rua Miss� es Mundiais- Jd Das Andorinhas-Lavras 
 Reurbanizaç� o da Av. Antonio de Souza - trecho da Rua Cerqueira C� sar/Rua Lídio F. Santana-Centro 
 Reurbanizaç� o da Av. Florianópolis, Jd. S� o Jo� o - Trecho 2 
 Reurbanizaç� o da Av. Jorge Amado  
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 Reurbanizaçµ o da Av. Jos¶ Rangel Filho  
 Reurbanizaçµ o da Av. J · lio Prestes c/ Emílio Ribas - Gopo · va 
 Reurbanizaçµ o da Av. Monte Alegre  
 Reurbanizaçµ o da Av. Salgado Filho  
 Reurbanizaçµ o da Av. Salgado Filho a part ir da Av. Tirandentes at¶ a praça do Ip̧  
 Reurbanizaçµ o da Av. Santos Dumont - Cid. Ind. Sat ¶ lite - Cumbica 
 Reurbanizaçµ o da Av. Torres do Tibagy (anel vi ¹ rio) em frente a Praça Antonio Nader - Gopo · va 
 Reurbanizaçµ o da Av.Alberto Ferreira Lopes/Av.7 de S etembro- Vila Galvµ o 
 Reurbanizaçµ o da Av.Guarulhos sob Dutra  
 Reurbanizaçµ o da Av.Mal.Humberto alencar Castelo Branco -tracho:em frente ¹  
 Reurbanizaçµ o da Avenida C - Pq. Continental 
 Reurbanizaçµ o da Estrada do Sacramento -Conj. Residencial Marcos Freire- Pimentas 
 Reurbanizaçµ o do Canteiro Av. Sacramento  
 Reurbanizaçµ o do Canteiro Central da Av. Thom¶ de Souza  
 Reurbanizaçµ o do Canteiro Central da Rua Orlando Ramos/R.Lagoa Seca - Jd Triunfo 
 Reurbanizaçµ o do Canteiro na  Av. Riachuelo -Sµ o Joµ o 
 Reurbanizaçµ o do Córrego dos Japoneses  
 Revitalizaçµ o da Gruta - Itapegica 
 Revitalizaçµ o da Praça Bartholomeu de Carlos - Ponte Grande 
 Revitalizaçµ o da Praça Elias Polacchini - Jd. Tranquilidade 
 Revitalizaçµ o da Praça Stella Maris - Jd. Tranquilidade 
 Revitalizaçµ o do Canteiro Central do Anel Vi ¹ rio  
 Revitalizaçµ o do Horto Florestal  
 Rotatória no Lavras  
 Rua Quitandinha (Anel Vi ¹ rio)-Vila Galvµ o 
 Trevo de Bonsucesso 
 Triângulo de organizaçµ o de Trânsito da Av.Florianópolis, trecho 1 - Jd.Saº Joµ o- trecho 2. 
 Triân gulo de organizaçµ o de Trânsito, esquina c/padaria Muralha, Estrada do Elenco -Sµ o Domingos 
 Triângulo de organizaçµ o de Trânsito -R.Sµ o Raimundo Nonato - Jd. Lenize 
 Triângulos de sinalizaçµ o na Av. Santos Dumont - Cidade Sat¶ lite - Cumbica 
 U.A III - Sµ o Joµ o I 
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 Programa 
 Incentivo e regionalizaç Ò o do esporte e recreaç Ò o  
 Objetivo Proporcionar em diversas regiÓ es da cidade o esporte e a recreaçÔ o reformando e construindo  
 centros esportivos e recreativos e implementando atividades dessa natureza. 

 Meta AmpliaçÔ o das oportunidades de lazer e esportes em todas as regi Ó es da cidade.  
 Ações  ConstruçÔ o e reforma de quadras, ginÕ sios e est Õ dios poliesportivos.  
 Eventos comunitÕ rios de esporte e lazer. 
 MassificaçÔ o Esportiva.  
 Projeto Brincando na Rua. 
 Pista de Skate. 
 Reforma da Casa do Atleta. 
 Projeto Brincando nas fÖ rias. 
 Projeto Teatro na Escola. 
 Aendimento ao Idoso. 
 Atleta CidadÔ o. 

 Indicadores 
 30 eventos ao ano c/ a participaçÔ o de aproximadamente 500 pessoas crianças/adultos a cada evento.  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Atendimento ao Idoso 
 Brincando de FÖ rias 
 Brincando na Rua 
 Eventos ComunitÕ rios de Esportes e Lazer 
 Início da ConstruçÔ o da Arquibancada do Est Õ dio Antonio Soares de Oliveira (Flamengo) 
 N × cleos de massificaçÔ o esportiva  
 Reforma de GinÕ sios de Esportes 
 Reforma de Parques de Vizinhança  
 Reforma de Quadras Poliesportivas 
 Reforma do Campo de futebol Parque Jurema 
 Reforma do EstÕ dio Cícero Miranda 
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 Programa 
 Museu da aeronáutica e do espaço  
 Objetivo Criar em convï nio com o Ministð rio da Aeronñ utica e outras Instituiçò es um espaço de  
 exposiçó o à aviaçó o, buscando uma maior integraçó o da cidade com o aeroporto  
 internacional. 

 Meta Criaçó o de equipamento  de cultura aeroespacial de qualidade. 
 Ações  Implantar o museu em convï nio com o Ministð rio da Aerónautica e outras instituiçò es e  
 entidades. 

 Indicadores 
 Próprio programa (implantado).  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Implantaçó o do Museu Aeronñ utico de Guarulhos 
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 Programa 
 Preservaç � o da memória e do patrimônio cultural de Guarulhos  
 Objetivo Preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio cultural nas suas diversas formas de  
 manifestaç� o.  

 Meta Criar oportunidades variadas de acesso da populaç� o ao acervo histórico e preserv� -lo. 
 Ações  Museu Histórico Municipal.  
 Preservaç� o , Restauraç� o e Manutenç� o do Patrimônio e Acervo Cultural da Cidade.  
 N � cleo de Patrimônio Cultural.  

 Indicadores 
 Preservaç� o da memória e do patrimônio cultural de Guarulhos.  

 Avaliação Técnica  
 A aç� o Museu  Histórico poderia ser mais abrangente para c ontlempar, tamb m o Museu de Ci ! ncias Naturais. 
 Produtos 
 Exposiç� o Itinerante "Memórias da Cidade"  
 Implantaç� o do Museu Histórico Municipal  
 Participaç� o no Evento Revelando S� o Paulo  
 Restauraç� o da Capela Bom Jesus da Cabeça (Cabuçu)  
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 Programa 
 Programa de incentivo aos eventos de competiç I o esportiva  
 Objetivo Incentivar as equipes de competiçJ o e o esporte amador nos jogos estudantis e regionais.  
 Meta AmpliaçJ o do n K mero de atletas e melhoria de sua performance nas competiçL es.  
 Ações  Equipes de competiçL es vinculadas ao Conselho Municipal de Desportos.  
 Jogos Regionais. 
 Jogos Abertos do Interior. 
 Olimpíadas Colegiais Guarulhense. 

 Indicadores 
 3ºlugar nos Jogos Regionais no município de Caieiras. 
 4ºlugar nos Jogos Abertos do Interior no município de Franca. 
 ParticipaçJ o de 71 estabelecimentos de ensino da rede estadual e particula r nas Olímpiadas Colegiais  
 Guarulhenses. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Campeonatos Confederados 
 Campeonatos Federados 
 Jogos Abertos Brasileiros 
 Jogos Abertos Interior 
 Jogos Regionais 
 Joguinhos Abertos da Juventude 
 Olimpíadas Colegiais de Guarulhos 
 Parcerias c/ iniciativa privada p/ garantir participaçJ o dos atletas guarulhenses em eventos esportivos  
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 Programa 
 Promoç d o de eventos e Atividades Culturais da tradiç d o Brasileira e das etnias.  
 Objetivo Dar melhor oportunidade às manifestaçe es culturais da tradiçf o brasileira, como o Carnaval,  
 festas e tradiçe es g tnicas.  

 Meta Realizaçf o de festejos que expressem as diferentes culturas formadoras de nossa cidade. 
 Ações  Encontro Cultural dos povos de Língua Portuguesa. 
 Festa das Naçe es.  
 Semana da Consci h ncia Negra. 
 Semana de Arte Nordestina. 
 Etnias e Cultura. 
 Festejos Carnavalescos. 
 Incentivo a Cultura do Samba. 
 Festa da Carpiçf o e em Louvor de Nossa Senhora do Bonsucesso  

 Indicadores 
 Os próprios programas  

 Avaliação Técnica  
 Açe es muito específicas. 
 Produtos 
 Carnaval Popular 
 Desfiles carnavalescos oficiais 
 Festa da Carpiçf o  
 Festa da Colônia Portuguesa  
 Festa de Nossa Senhora de Bonsucesso 
 Presença Guarani em Guarulhos  
 Semana da Consci h ncia Negra 
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 Programa 
 Zoológico municipal 
 Objetivo Reestruturar os equipamentos e procedimentos de utilizaç� o do Zoológico, adequando -o a uma 
  gest� o sustent� vel e disponibilizando-o como � rea de lazer e recreaç� o e adequ� -lo às  
 normas do IBAMA. 

 Meta Melhoria da qualidade do Zoológico como � rea de lazer.  
 Ações  Implantar equipamentos no Zoológico aprimorando �4� rea de lazer com melhor qualidade.  
 Dotar de infra-estrutura administrativa e t� cnica o Zoológico Municipal.  
 Projeto de conservaç� o da fauna ameaçada.  
 Simpósios sobre conservaç� o da fauna nativa.  

 Indicadores 
 Próprio Programa  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Aquisiç� o de equipamentos para manejo dos animais  
 Capacitaç� o de funcion� rios  
 Filiaç� o as entidades pertinente s(SZB,SPZ) 
 Projeto do Centro de Educaç� o Ambiental  
 Reforma do Zoológico  
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 Programa 
 Banco do povo 
 Objetivo Disponibilizar cr� dito aos programas e projetos que visem a geraç� o de emprego, trabalho e  
 renda. 

 Meta Viabilizar atrav� s de cr� dito, alternativas de trabalho, emprego e renda. 
 Ações  Implantar o Banco do Povo. 
 Definir o modelo do banco. 

 Indicadores 
 153 empr� stimos concedidos. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Criaç� o do Banco do Povo em parceria com o Governo do Estado  
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 Programa 
 Bolsa auxílio ao desempregado 
 Objetivo Proporcionar ocupaç̈ o, qualificaç̈ o profissional e renda para integrantes da populaç̈ o  
 desempregada em especial aos pais, m ¨ es e àqueles com mais de 40 anos.  

 Meta Atender significativo n © mero de pessoas que esẗ o excluídas do mercado de trabalho, visando  
 resgatar sua auto-estima. 

 Ações  Cursos de formaç̈ o profissional para o mercado formal.  
 Cursos de cooperativismo, associativismo e economia solidª rias. 
 Formaç̈ o de agentes multiplicadores  da comunidade nas quest« es de proteç̈ o ambiental.  
 Revitalizaç̈ o dos espaços p © blicos do Município.  
 Cursos de qualificaç̈ o profissional.  
 Desenvolvimento de atividades comunitª rias. 

 Indicadores 
 1.500 bolsistas atendidos . 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Criaç̈ o e implementaç̈ o da cooperativa transjardins n¬ ª rea de jardinagem.  
 Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado 
 Revitalizaç̈ o de praças e grandes avenidas.  
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 Programa 
 Descentralizaç ½ o dos serviços municipais de interesse do trabalho  
 Objetivo Mobilizar as comunidades para a formaç¾ o de alternativas na geraç¾ o de emprego, trabalho e  
 renda. 

 Meta Desenvolvimento junto às comunidades de um sistema de integraç¾ o das necessidades locais  
 em relaç¾ o às políticas p ¿ blicas desenvolvidas pelo Município. 

 Ações  Criar serviços de interesse do trabalho nas comunidades.  
 Projeto Escola Intinerante. 
 Ampliaç¾ o de rede d e intermediaç¾ o de m ¾ o -de-obra 
 Atendimento e cadastramento dos desempregados nas regionais. 

 Indicadores 
 15.000 pessoas cadastradas no CTR; 
 90.000 pessoas cadastradas no PAT; 
   4.000 pessoas cadastradas no PIMOG. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Criaç¾ o C entral de Trabalho e Renda 
 Formaç¾ o de um cadastro ¿ nico de empregados.  
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 Programa 
 Economia solidária e formaç Ð o profissional  
 Objetivo Contribuir com experi Ñ ncias que visem o combate ao desemprego, fomentando a criaçÒ o de  
 unidades produtivas e estimulando a (re) inserçÒ o do trabalhador ao mercado de trabalho.  

 Meta Auxílio à criaçÒ o de cooperativas com curso s específicos. 
 QualificaçÒ o e requalificaçÒ o do trabalhador.  

 Ações  Implementar incubadora de cooperativas. 
 CriaçÒ o do Centro de Economia SolidÓ ria  em conjunto com a Central do Trabalho e Renda.  
 DescentralizaçÒ o dos cursos do centro de Treinamento de M Ò o-de-Obra da Prefeiura  
 (C.T.M.O) 
 IntermediaçÒ o de m Ò o -de-obra. 
 Criar o banco de dados. 

 Indicadores 
 844 pessoas atendidas nos cursos de formaçÒ o profissional.  
 200 pessoas atendidas nas cooperativas. 
 09 cooperativas em fase de formaçÒ o sendo:  
 01 de construçÒ o Civil, 01 de alimentaçÒ o, 03 de confecçÒ o e costura, 03 de reciclagem, 01 de artesanato.  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares  
 Programa Economia SolidÓ ria e GeraçÒ o de Renda  
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 Programa 
 Oportunidade de emprego aos jovens 
 Objetivo Viabilizar atravä s de parcerias a entrada dos jovens no mercado de trabalho formal. 
 Meta Consolidaçå o do atendimento aos jovens sem emprego e abertura de oportunidades de  
 trabalho. 

 Ações  Cursos de qualificaçå o profissional.  
 Desenvolvimento de atividades comunitæ rias. 
 Criar um banco de dados das empresas e parcerias. 
 Viabilizar cursos de qualificaçå o.  
 Processo de seleçå o e acompanhamento  
  
  
 Processo de seleçå o e acompanhamento.  
 Viabilizar cursos de qualificaçå o.  

 Indicadores 
 1200 jovens atendidos. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Caderno de apresentaçå o do programa.  
 Equipes de multiplicadores em atuaçå o nas æ reas: Teatro, Monitoria, Contaçå o de Histórias e m ç sica.  
 Formaçå o de uma fanfarra.  
 Pesquisa de qualidade do serviço de transporte coletivo no Município. 
 Projeto de reciclagem na Secretaria de Planejamento. 
 Sa ç de e assistencia jurídica. 
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 Programa 
 Pesquisas Sócio-Econômicas para o Mundo do Trabalho 
 Objetivo Ser um instrumento p ø blico para a pesquisa e investigaçù o sobre as questú es sociais do mundo  
 trabalhista e das políticas de desenvolvimento econômico. 

 Meta Sistematizaçù o dos dados sócio -econômicos existentes no Município em um ø nico banco de  
 dados, visando contribuir para o desenvolvimento de políticas p ø blicas. 

 Ações  Estruturaçù o do espaço p ø blico de pesquisa.  
 Publicaçù o e divulgaçù o.  
 Intercâmbio dos programas com outras Prefeituras.  
 Levantamento estatístico ods dados colhidos dos programas da Secretaria. 

 Indicadores 
 33.000 cadastrados no Bolsa-Auxílio (IBGE). 
 12.000 cadastrados no Oportunidade ao Jovem (IBGE). 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Implantaçù o do Pimog - Programa de Intermediaçù o de m ù o -de-obra de Guarulhos. 
 Unificaçù o dos dados dos programas da Secreta ria. 
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 Programa 
 Ampliaç ! o, criaç ! o e melhoria dos serviços funerários  
 Objetivo Melhorar, descentralizar e ampliar os serviços funer" rios e cemiteriais com vista à melhoria do  
 atendimento e diminuiç# o das desigualdades sociais e regionais.  

 Meta Atendimento com qualidade aos munícipes. 
 Ações  Ampliar os serviços de velório e cemit$ rio muni cipal. 
 Criar novos serviços funer" rios.  
 Mudança das instalaç% es físicas.  
 Obras físicas de adequaç# o da infra-estrutura dos cemit$ rios. 
 Verticalizaç# o para fins de sepultamento nos cemit $ rios.  

 Indicadores 
 10 carrinhos para esquife; 
 01mini-escavadeeira Bob Cat; 
 06 paramentaç# o;  
 5152 urnas diversos tamanhos. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Contrataç# o de Consultoria  
 Criaç# o de nova linha de produtos, serviços e política de comercializaç# o da Funer" ria  
 Projeto do Velório do Campo Santo  
 Projeto El $ trica e hidr" ulica Vila Rio. 
 Projeto Velório Vila Rio;  
 Reforma e ampliaç# o da Funer" ria Central  
 Reforma e ampliaç# o do Cemit $ rio do Campo Santo  
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 Programa 
 Assist = ncia Judiciária gratuita 
 Objetivo Disponibilizar assist > ncia jurídica gratuita cível e criminal aos comprovadamente carentes e  
 residentes no Município. 

 Meta Ampliaç? o do n @ mero d e atendimentos às pessoas necessitadas.  
 Ações  Conscientizaç? o da populaç? o sobre o serviço de assist > ncia judici A ria e o exercício da  
 cidadania. 
 Elaboraç? o de cartilha para distribuiç? o entre os munícipes sobre as questB es jurídicas mais  
 freqüentes. 
 Expans? o regional do atendimento. 

 Indicadores 
 7.000 pessoas atendidas pelo serviço de assist> ncia judici A ria gratuita  
 5.000 pessoas atendidas por meio dos eventos "Operaç? o Cidadania"  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Projeto Operaç? o Cidadania na Cidade S eródio, Ponte Alta, Pq. Continental I, Vila Augusta e Vila  
 Carmela 
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 Programa 
 Atenç V o  à pessoa portadora de defici W ncia 
 Objetivo Promover políticas p X blicas de promoçY o, visibilidade e afirmaçY o da populaçY o portadora de  
  defici Z ncia. 

 Meta AmpliaçY o do atendimento a pessoas portadoras de deficiZ ncia.  
 Ações  RealizaçY o da Semana da Pesso a Portadora de Defici Z ncia. 
 IntegraçY o de pessoas portadoras de necessidades especiais.  

 Indicadores 
 02 Instituiç[ es atendidas com 110 usu\ rios  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Atendimento no CAPD 
 IV Jogos adaptados para os deficientes físicos 
 Programa de educaçY o especial  
 Rebaixamento de calçadas  
 SubvençY o DIET - Criando Asas (Programa P.P.D.) 
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 Programa 
 Atendimento à família e ao idoso 
 Objetivo Fortalecer o n p cleo familiar como instrumento decisivo de formaçq o dos filhos, de inclusq o  
 social e de atendimento ao idoso. 

 Meta Aumentar o n p mero de famílias atendidas, ampliaçq o do n p mero de instituiçr es cadastradas,  
 ampliaçq o e melhoramento do atendimento aos idosos.  

 Ações  Centro da 3ª Idade - FMAS. 
 Acompanhamento social do programa. 
 Criaçq o, reforma e ampliaçq o dos Centros de Convivs ncia.  
 Grupos sócio -educativos. 
 Assessoria tt cnica u s Instituiçr es de Assists ncia Social.  
 Implantaçq o do Plano de Avaliaçq o e monitoramentos.  
 Auxílio às entidades de assists ncia social. 
 Abrigo para os idosos em parceria com a comunidade. 
 Atendimento às famílias para promover a permans ncia do idoso nelas. 

 Indicadores 
 Aproximadamente 400 pessoas (Baile) 
 API - 03 Instituiçr es - 100 idosos atendidos 
 1030 pessoas atendidas na ginu stica teraps utica (CEMDEROC) 
 4.660 atletas atendidos na fisioterapia (CEMDEROC) 
 5.520 pessoas atendidas na assists ncia social (CEMDEROC) 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Auxílio às entidades de assists ncia social 
 Bailes da melhor idade 
 Centro de Refers ncia do idoso 
 Conselho Municipal de Assist s ncia Social 
 Dançaterapia  
 Ginu stica suave e relaxamento (CEMDEROC) 
 Hidroginu stica (CEMDEROC) 
 Reabilitaçq o para cardíacos e hipertensos. 
 Subvençq o DIET - BPC Idoso 
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 Programa 
 Atendimento adequado à criança e ao adolescente  
 Objetivo Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os  
 princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos  
 Direitos da Criança e do Adolescente.  

 Meta Atendimento às crianças e adolescentes em conjunto com o FUMCAD.  
 Ações  Casa de Acolhimento. 
 Criaç� o e manutenç� o de Casa Abrigo.  
 Direito de ser criança (atendimento de 6 a 12 anos).  
 Prestaç� o de serviços à comunida de FUMCAD/FMA 
 Pensando no futuro(atendimento de 13 a 16 anos) 
 Liberdade Assistida- FUMCAD/FMAS 
 Atendimento à criança de 0 a 6 anos.  
 Atendimento sócio -educativo e profisssionalizante para adolescentes. 
 Atendimento às crianças e adolescentes em situaç� o  de risco ou vítimas de maus tratos. 

 Indicadores 
 2.086 crianças atendidas (Brinquedoteca).  
 2.711 pessoas atendidas (Corte Solid� rio). 
 62 crianças/adolescentes (Casa Abrigo).  
 52 crianças/adolescentes (Casa Aconchego).  
 10 entidades (PAC) 778 atendimentos 
 01 instituiç� o (PETI) 36 adolescentes atendidos  
 05 instituiç� es (Agente Jovem) 150 atendimentos  
 19 instituiç� es (FUNCAD) 2020 atendimentos  
 01 entidade (Fortalecendo a família) 480 famílias atendidas 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Brinquedoteca (FSS) 
 Casa Abrigo 
 Casa Abrigo Municipal II 
 Casa Aconchego 
 Casa de Acolhimento Aconchego 
 CECON I 
 Corte Solid� rio (FSS) 
 Direito de Ser Criança  
 FMAS - Fundo municipal de Assist � ncia Social 
 PETI - Programa de Erradicaç� o do Trabalho Infantil  
 Programa de apoio às instituiç� es de assist� ncia social  
 Subvenç� o DIET - Agente Jovem 
 Subvenç� o DIET Espaço Amigo (Programa para Adolescente)  
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 Programa 
 Garantia e defesa dos direitos da mulher 
 Objetivo Garantir atendimento integral à mulher em situaç  o de risco social/pessoal e promover a  
 cidadania das mulheres. 

 Meta Atendimento na regi   o Central e descentralizado nos bairros. 
 Ações  Casa da Mulher Clara Maria. 
 Outros locais de atendimento 
 Fórum de Discuss  o das mulheres.  
 Atendimento a gestantes e nutrizes. 
 Atendimento a mulheres vitimizadas 
 Debates e atividades sobre relaç  o de g¡ nero.  

 Indicadores 
 Atendeu 1.130 mulheres gratuitamente.(SER GESTANTE) 
 Atendeu 100 pessoas gratuitamente (ARTESANATO ) 
 Atendeu 16 pessoas gratuitamente (ESPANHOL) 
 1.000 participantes (MÊS DE GÊNERO) 
 180 pessoas atendidas gratuitamente (FÓRUM DE DISCUSSÃO DAS MULHERES) 
 Atendeu 732 pessoas destas 82 formadas(RENDA MULHER, MULHER RENDEIRA) 
 Atendeu 52 pessoas (CASAS DAS ROSAS, MARGARIDAS E BETHS) 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Artesanato(FSS) 
 Casa da Mulher 
 Casa das Rosas, Margaridas e Beths (FSS) 
 Curso b¢ sico de espanhol (FSS) 
 Fórum de discuss  o das mulheres (FSS)  
 M¡ s do G¡ nero (FSS) 
 Renda-Mulher e Mulher Rendeira (FSS) 
 Ser Gestante (FSS) 
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 Programa 
 Renda mínima 
 Objetivo Atender a populaç¶ o em situaç¶ o de exclus¶ o no Município de forma a garantir uma renda  
 mínima e a perman· ncia de crianças e adolescentes na escola.  

 Meta Consolidaç¶ o do progr ama de ampliaç¶ o do n ¸ mero de famílias beneficiadas. 
 Ações  Programa de garantia de renda familiar mínima. 
 Programa Bolsa Escola com recursos Federais. 

 Indicadores 
 Em m ¹ dia 642 famílias (RENDA MÍNIMA) 
 11.288 famílias atendidas (BOLSA ESCOLA) 

 Avaliação  Técnica 

 Produtos 
 Bolsa Escola 
 Renda Mínima 
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 Programa 
 Segurança alimentar  
 Objetivo Atender à populaçÍ o em bolsÎ es de misÏ ria no Município, garantindo o direito fundamental à  
 vida. 

 Meta Fome Zero no Município. 
 Ações  Banco de Alimentos. 
 Padaria solidÐ ria. 
 Restaurante Popular. 
 SopÍ o na favela. 

 Indicadores 
 200.000 refeiçÎ es/pessoas  atendidas (RESTAURANTE POPULAR SOLIDARIEDADE) 
 289.888 pÍ es doados para 56 entidades cadastradas(PADARIA PÃO NOSSO) 
 115.729Kgs doados para 35 entidades(BANCO DE ALIMENTOS) 
 361 pessoas atendidas gratuitamente (CAFÉ ESCOLA APRENDIZ) 
 158.400 litros de sopa doados e distribuídos para 5 n Ñ cleos de favela (SOPÃO SOLIDÒ RIO) 
 Lazer, exposiçÎ es,debates e festas(ESPAÇO BEM TEMPERADO,HORTA COMUNITÒ RIA,ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA)  
 Atendeu 1.694 pessoas gratuitamente(CAFÉ PARA O DESEMPREGADO) 
 20 Oficinas de Xarope, 20 oficinas de preparo de produtos a base de soja, 20 Oficinas de Reaproveitamento de  
 Alimentos, 20 Oficinas de Fitoterapia (ESPAÇO BEM TEMPERADO) 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 AlimentaçÍ o Alternativa  
 Banco de Alimentos 
 CafÏ Escola Aprendiz 
 CafÏ para o desempregado 
 Espaço Bem Temperado  
 Horta Comunit Ð ria 
 Padaria PÍ o Nosso 
 Restaurante Popular de Solidariedade (Av. Monteiro Lobato-Centro) 
 SopÍ o SolidÐ rio 
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 Programa 
 Conselho Tutelar 
 Objetivo Garantir os preceitos estabelecidos no ECA e pelo CMDCA de Guarulhos. 
 Meta Desenvolvimento para o pleno funcionamento dos Conselhos Tutelares. 
 Açõ es Consolidaçæ o do Conselho Tutelar.  

 Indicadores 
 3 Conselhos Tutelares 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Manutençæ o dos Conselhos  
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 Programa 
 Combate ao Racismo 
 Objetivo Promover uma política de igualdade da populaçú o negra, integrada com os movimentos  
 sociais para dar visibilidade e garantia dos Direitos Humanos. 

 Meta Promoçú o da cidadania  dos negros. 
 Ações  Atividade específica da comunidade negra. 
 Debates sobre o tema. 
 Promoçú o de eventos.  

 Indicadores 
 Atendeu 100 pessoas na II Semana da Conci û ncia Negra. 
 18 alunos atendidos no curso de capacitaçú o para lideranças negras  

 Avaliação Té cnica 

 Produtos 
 Curso de Capacitaçú o para Lideranças Negras  
 Negro Cidadú o 
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 Programa 
 Atenç $ o ao Migrante/ Populaç $ o em situaç $ o de rua  
 Objetivo Incrementar o atendimento ao migrante e populaç% o em situaç% o de rua proporcionando  
 condiç& es de integraç% o social de auto -sustentabilidade. 

 Meta Aumento do n ' mero de atendimento. 
 Ações  Casa de Estar (Albergue Municipal). 

 Indicadores 
 782 pessoas atendidas no ano de 2002. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Manutenç% o do Albergue Municipal  
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 Programa 
 Geraç > o de novas moradias  
 Objetivo Obter financiamentos ou parcerias com outros organismos governamentais ou com  
 empreendedores privados para construç? o de novas moradias.  

 Meta Ampliaç? o da oferta de mor adias. 
 Ações  Novas unidades em parcerias com empreendedores. 
 Programa de Novas Unidades. 

 Indicadores 
 56 apartamentos 
 1060 projetos aprovados 
 160 unidades sorteadas (PAR) 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 06 Projetos aprovados totalizando 1.060 unidades 
 56 apartamentos na Favela Vila Flórida (2002)  
 PAR - Parceria com a Caixa Econômica Federal  
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 Programa 
 Lotes urbanizados 
 Objetivo Gerar novos loteamentos populares por iniciativa da AdministraçP o Municipal ou em parceria  
 com agQ ncias de financiamento ou empreendimentos privados. 

 Meta AmpliaçP o da oferta de lotes urbanizados.  
 Ações  Abertura de novos loteamentos populares com lotes urbanizados. 

 Indicadores 
 89 lotes 
 1485 lotes em processo de regularizaçP o  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 RegularizaçP o em processo na Nova Ponte Alta  
 Terraplenagem de 89 Lotes na Vila Paraíso 
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 Programa 
 Regularizaç b o de loteamentos irregulares ou clandestinos  
 Objetivo Possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urba na aos moradores de  
 loteamentos. 

 Meta Regularizaçc o do maior n d mero possível de loteamentos. 
 Ações  Revisc o dos processos de regularizaçc o em andamento nos órgc os p d blicos e no judici e rio.  
 Abertura de novos processos de regularizaçc o  
 Acesso a terra em caso de processos de reintegraçc o de posse.  
 Acesso e terra com desafetaçc o, concessc o e/ou venda de e reas.  

 Indicadores 
 Orientaçc o jurídica para 9.802 famílias 
 Levantamento planialtim f trico em 31 e reas 
 1.577 Títulos de Concessc o de Direito Real de Uso 
 300 Loteamentos Irregulares existentes no Município 
 100 Loteamentos Clandestinos existentes no Município 

 Avaliação Técnica  
 g reas em processo de reintegraçc o de posse. As comunidades t h m sido orientadas na formaçc o de associaçi es e  
  cooperativas, bem como, de organizaçc o de fundo financeiro para compra das e reas por eles ocupadas.  
 Houve morosidade na contrataçc o da empresa para realizaçc o dos levantamentos e para prestaçc o de serviços  
 de transporte. 
 As e reas p d blicas objeto de regularizaçc o fundi e r ia encontram-se bastante adensadas e com ocupaçc o de faixas  
 ¨non aedificandi¨, fatores que restringirc o sobremaneira a concessc o de títulos. 

 Produtos 
 1 Termo de Ajustamento de Conduta em que o parcelador obrigou-se à regularizaçc o  
 1.577 Títulos de Concessc o de Direito Real de Uso por 90 anos je entregues em 23 e reas 
 17 Processos Administrativos para a regularizaçc o de loteamentos em andamento no GRAPOHAB,  
 tendo sido regularizados e registrados 2 loteamentos 

 5 Operaçi es para conter a abertura de nov os loteamentos clandestinos, juntamente com outras  
 Secretarias, Ministf rio P d blico e Polícia Civil Ambiental 

 95 Notificaçi es enviadas para o loteador/propriete rio  
 Acompanhamento e orientaçc o jurídica de regularizaçc o fundi e ria para a Associaçc o de mora dores  
 na Vila Isabel II 

 Acompanhamento e orientaçc o jurídica de regularizaçc o fundi e ria para a Associaçc o de moradores  
 no Anita Garibaldi 

 Acompanhamento e orientaçc o jurídica de regularizaçc o fundi e ria para a Associaçc o de moradores  
 no Jd. Sta. Edwiges 

 Acompanhamento e orientaçc o jurídica de regularizaçc o fundi e ria para a Associaçc o de moradores  
 no Pq. Das Laranjeiras 

 Acompanhamento e orientaçc o jurídica de regularizaçc o fundi e ria para a Associaçc o de moradores  
 no Pq. Sc o Domingos 

 Acompanhamento e orientaçc o jurídica de regularizaçc o fundi e ria para a Associaçc o de moradores  
 no Pq. Sc o Joc o Batista 

 Acompanhamento e orientaçc o jurídica de regularizaçc o fundi e ria para a Associaçc o de moradores  
 no Pq. Vermelhc o 

 Acompanhamento e orientaçc o ju rídica de regularizaçc o fundi e ria para a Associaçc o de moradores  
 no Vales dos Machados 

 Andamento de Processos de Regularizaçc o de Parcelamento do Solo em conformidade com a Lei nj  
 6766/79 

 Contrataçc o de Projeto de Parcelamento do Solo  
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 Conv{ nio entre a municipalidade e a OAB para contrataç| o de escritórios especializados em aç} es  
 possessórias e na elabo raç| o de diagnóstico global sobre as ~ reas a serem regularizadas  

 Decreto de Nova Regulamentaç| o da Lei de Interesse Social  
 Levantamento Planialtim� trico de 31 ~ reas 
 Orientaç| o Jurídica para formaç| o de 11 Associaç} es de Moradores e 3 Coopoerativas Popul ares de  
 Habitaç| o  

 Orientaç| o Jurídica sobre problemas fundi ~ rios para cerca de 480 famílias, encaminhadas pelos  
 movimentos de moradia, vereadores, gabinete 

 Projeto de Lei de Estudo Pr� vio de Impacto de Vizinhança  
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 Programa 
 Atendimento de qualidade ao ci ������� o 
 Objetivo Concentrar os serviços de atendimento dos diversos órg� os da administraç � o no Paço  
 Municipal e em regi� es da cidade; modernizar os meios, atender com qualidade e agilidade os  

 Meta Centralizaç� o do atendimento ao p � blico via telefone, centralizaç� o do atendimento  
 administrativo ao p � blico na Praça de Atendimento Central e  em outras praças de  
 atendimento nas regi � es. 

 Ações  Implantaç� o de sistema integrado de atendimento telefônico.  
 Compra de mobili   rio. 
 Reforma dos espaços físicos. 
 Implantaç� o  de postos descentralizados de atendimento ao p � blico.  

 Indicadores 
 N � mero de pessoas atendidas F  cil = 1600/dia 
 Biblioteca = 900/dia 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Central de Atendimento (F  cil) 
 Projeto de reforma da Biblioteca Monteiro Lobato 
 Reforma da Unidade II da Prefeitura no Pimentas - Obras 
 Reforma da Unidade III da Prefeitura no Jd. S� o Jo� o - Obras 
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 Programa 
 Construç ± o, ampliaç ± o, readequaç ± o e conservaç ± o dos próprios municipais 
 Objetivo Prover os org² os da municipalidade dos meios administrativos para a implementaç² o e gest ² o  
 dos seus programas e melhorar as condiç³ es de trabalho dos servidores.  

 Meta Substituiç² o dos pŕ dios impróprios ou locados po r pŕ dios próprios e adequados.  
 Ações  Ampliaç² o e melhoria das instalaç³ es el ´ tricas dos próprios municipais.  
 Ampliaç² o e melhoria do sistema telefônico dos próprios municipais.  
 Fabricaç² o de mobiliµ rio e acessórios de madeira para todas as unidades.  
 Construç² o, reforma,conservaç² o e adaptaç² o de pŕ dios p ¶ blicos.  
 Obras físicas e compra de equipamento e mobiliµ rio que visem a readequaç² o dos espaços de  
 trabalho. 
 Ampliaç² o do quadro e compra de equipamentos para as obras de construç² o e manutenç² o.  

 Indicadores 
 133 locais reformados/adequados 

 Avaliação Técnica  
 Parte dos serviços de muros, guias e sarjetas foram executados atrav́ s de mutir³ es comunitµ rios.  
 Produtos 
 Adequaç² o de acesso - Posto Guarda Civil - Cumbica 
 Concretagem do piso - Guarda Municipal - Vila Tijuco 
 Construç² o de quarto de ferramentas - DOADM 
 Construç² o,reforma e ampliaç² o de próprios.  
 Dreno no Cemit́ rio da Vila Rio 
 Execuç² o de passeio HMU  
 Fechamento de porta do apontadores - DOADM 
 Guias e Sarjetas em aproximadamente 102 locais 
 Instalaç² o de central telefonica no Paço Municipal  
 Instalaç² o de Estaç² o Total  
 Modernizaç² o do Sistema Telefônico da PMG  
 Recuperaç² o Centro Educacional Pimentas  
 Recuperaç² o de salas - patio interno - DOADM 
 Reforma da Praça de Atendimento - Fµ cil 
 Reforma de pµ tio - DOADM 
 Reforma de salas - Depto de Serviços Publicos - Bom Clima 
 Reforma do piso e concretagem do galp² o DTI 
 Reforma Galp² o do DTI 
 Reforma pµ tio 13· BPM 
 Reforma pµ tio Pres Dutra - DOADM 
 Reposiç² o de lajotas - Cemit́ rio S² o Judas Tadeu - Picanço  
 Sarjet² o cemit́ rio Bonsucesso 
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 Programa 
 Modernizaç È o da administraç È o tribu tária fiscal 
 Objetivo Modernizar a administraçÉ o tribut Ê ria.  
 Meta Incremento das receitas e melhoria da qualidade do gasto p Ë blico. 
 Ações  Aprimoramento da cobrança da Dívida Ativa. 
 InstituiçÉ o do IPTU progressivo.  
 ModernizaçÉ o da administraçÉ o tributÊ ria fiscal. 
 AtualizaçÉ o do cadastro imobili Ê rio.  
 AtualizaçÉ o da Planta de Valores Venais - PVV 
 RevisÉ o e atualizaçÉ o da legislaçÉ o tributÊ ria; criaçÉ o de taxas e serviços p Ë blicos.  
 AtualizaçÉ o do cadastro mobili Ê rio.  
 FiscalizaçÉ o TributÊ ria.  
 Aprimoramento da Junta de Recursos Fiscais. 
 EducaçÉ o TributÊ ria.  
 Controladoria. 
 Dívida P Ë blica. 
 Melhoria do atendimento ao cidadÉ o 
 Aprimoramento da sistem Ê tica de elaboraçÉ o, execuçÉ o e controle orçamentÊ rio e financeiro.  
  
 AdequaçÉ o dos tributos às necessida des do desenvolvimento econômico social.  

 Indicadores 
 280.000 contribuintes de IPTU 
 70.000 empresa contribuintes de ISS 
 600 servidores que utilizam o sistema 
 Crescimento da receita total de 17% (IPTU (25%) ITBI (25%) ISS (-5%) Taxas (-1%) Dívida) Ativa (23%). 

 Avaliação Técnica  
 Com atualizaçÉ o dos dados cadastrais e otimizaçÉ o dos processos de trabalho a Secretaria de Finanças poderÊ  
 planejar açÌ es para aumento da arrecadaçÉ o com dados mais precisos. GestÉ o integrada dos lançamentos  
 gerados pela Prefeitura e maior controle da arrecadaçÉ o dos tributos.  
 Bom resultado geral, obtendo-se aumento real da arrecadaçÉ o, mas persiste o problema no ISS e Taxas.  
 As açÌ es "AtualizaçÉ o do cadastro imobili Ê rio e mobili Ê rio, EducaçÉ o Tribut Ê ria, FiscalizaçÉ o Tri butÊ ria, Dívida  
 P Ë blica, Controladoria e AdequaçÉ o dos tributos às necessidades do desenvolvimento econômico social" sÉ o  
 açÌ es nÉ o concretizadas.  

 Produtos 
 Crescimento da Receita Corrente Líquida em 17%. 
 Diagnóstico TributÊ rio - 
 ImplantaçÉ o da Execu çÉ o OrçamentÊ ria por Programas e AçÌ es  
 ImplantaçÉ o do FÊ cil - Atendimento ao CidadÉ o 
 LegislaçÉ o do IPTU Progressivo e Planta GenÍ rica de Valores  
 Nova legislaçÉ o da Junta de Recursos Fiscais  
 Nova legislaçÉ o do IPTU, ISS, Taxa de Licença de Funcionamento  de Publicidade 
 Novo Software da Dívida Ativa 
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 Programa 
 Reforma administrativa, reformulaç Þ o dos processos de trabalho e instituiç Þ o de  
 Objetivo Estabelecer estudos e formas de melhoria nos processos de trabalho, eliminando as atividades  
 que nß o agregam valor; propiciar uma base de comunicaçß o, promovendo uma linguagem por  
  meio da qual as pessoas possam compartilhar seu entendimento. 

 Meta Nova estrutura organizacional da PMG. 
 Ações  Reforma Administrativa. 
 Revisß o de processos de trabalho. 
 Instituiçß o de guias de serviços.  

 Indicadores 
 2 secretarias reorganizadas 
 1 sistema geral de malotes 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Alteraçß o de Denominaçß o da Secretaria de Habitaçß o e Bem Estar Social  
 Central de Malotes da Prefeitura de Guarulhos 
 Criaçß o da Secretaria de Habitaçß o  
 Informatizaçß o da Seçß o de Fà rias  
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 Programa 
 Renovaç ñ o e manutenç ñ o da frota municipal  
 Objetivo Reestruturar os serviços referentes ao transporte interno e adquirir novos veículos (leves e  
 pesados) visando prover os órgò os da municipalidade dos meios de transporte para a  
 implantaçò o e gest ò o de seus programas, melhorando o atendimento aos usuó rios.  

 Meta Atendimento da demanda interna de veículos e equipamentos. 
 Ações  Manutençò o, aquisiçò o e locaçò o de veículos e equipamentos.  
 Manutençò o da frota municipal.  

 Indicadores 
 Locaçò o de 16 veículos leves; 
 Locaçò o de 24 caminhô es;  
 Locaçò o de 02 ônibus;  
 Locaçò o de 10 m ó quinas;  
 74 veículos adquiridos; 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 01 pó carregadeira com retro; 
 01 Santana blindado; 
 02 caminhô es com cesto aõ reo F-4000; 
 02 caminhô es guindastes; 
 04 veículos Fiesta; 
 06 caminhô es basculantes; 
 06 pó s carregadeiras de pneus; 
 1 caminhò o ba ö para SS 
 10 kombis para SS 
 10 ponteiros para rompedor; 
 10 talhadeiras para rompedor; 
 10 veículos Fiesta para SS; 
 16 Kombis; 
 2 caminhô es leves para SS 
 2 pickup Ranger para SS 
 3 furgô es para SS 
 Aquisiçò o de 3 veículos para funeró ria; 
 Aquisiçò o de 5 veículos para GCM; 
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 Programa 
 Reestruturaç � o dos Sistemas, equipamentos de informática e do Parque computacional  
 Objetivo Informatizaç� o e gest� o de recursos, aquisiç� o de equipamentos e de softwares e suporte  
 t � cnico-informaç� es e serviços disponibilizado sem rede para os servidores e  
 cidad� os;transpar� ncia administrativa; integraç� o entre � reas.  

 Meta Principais sistemas de trabalho informatizados. 
 Ações  Aquisiç� o de equipamentos e softwares.  

 Indicadores 
 N � mero de pessoas atendidas F� cil = 1.600/dia 
 Biblioteca = 80/internet/dia 
 600 novos micro computadores 

 Avaliação Técnica  
 Diante dos produtos apresentados obtemos os seguintes resultados: disponibilizaç� o de acessos a dados de  
 aproximadamente 4.000 servidores p � blicos; agilidade na obtenç� o das informaç� es e agilidade no atendimento  
 ao p � blico. 

 Produtos 
 Ampliaç� o do Parque Computacional com mais 60 0 micro computadores 
 Aquisiç� o de equipamentos Storage para armazenamento em massa  
 Compras e almoxarifado(SICOM) 
 Estruturaç� o da rede interna da PMG  
 Implantaç� o do meio anel óptico na cidade  
 Implantaç� o do sistema SCS - Sistema de Controle de Solicitaç � o 
 Informatizaç� o da Biblioteca Central  
 Informatizaç� o da Central de Atendimento  
 Início do levantamento das necessidades p/ implantaç� o do sistema cooperativo 
 Instalaç� o do Sistema de emiss� o de certid� o (Portal)  
 Instalaç� o do sistema p/classificaç� o em concursos p � blicos internos 
 Interligaç� o das diversas secretarias com o DPD e Paço Municipal na Rede de Dados  
 Migraç� o do Sistema da Dívida Ativa 
 Novo SIRF 
 Patrimônio(SICOP)  
 Reestruturaç� o do Data Center  
 Reformulaç� o do Sistema de protocolo Geral  
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 Programa 
 Orçamento participativo como refer ? ncia na cidade  
 Objetivo Criar mecanismo eficiente de participaç@ o da sociedade na definiç@ o e no acompanhamento:  
 da execuç@ o das diretrizes orçamentA rias e do orçamento municipal.  

 Meta Ampliaç@ o e consolidaç@ o da participaç@ o da sociedade no processo orçamentA rio.  
 Ações  Consulta p B blicas sobre as diretrizes do orçamento municipal.  
 Acompanhamento p B blico da execuç@ o orçament A ria.  

 Indicadores 
 33 plenA rias 
 7.183 participantes 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Capacitaç@ o dos Conselheiros - OP 
 Divulgaç@ o da PlenA rias da OP  
 PlenA rias do Orçamento Partici pativo 
 Realizaç@ o de 33 PlenA rias do OP  
 SeminA rio de Lançamento do OP  
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 Programa 
 Conselhos municipais e fóruns de políticas setoriais 
 Objetivo Desenvolver e consolidar os Conselhos Municipais de Sa U de, EducaçV o, Desenvolvimento  
 Econômico, Segurança P U blica, AlimentaçV o Escolar, HabitaçV o, Cultura, Esportes, Turismo,  
 Transportes e Trânsito, Pat rimônio Histórico, Ecológico e Paisagístico, Meio Ambiente, AssistW ncia  
  Social, da Criança e do Adolescente, Gestores do SUS, entre outros.  

 Meta Aumento da participaçV o popular no Controle Social da AdministraçV o.  
 Ações  Desenvolver e consolidar os Conselhos Municipais de Sa U de, EducaçV o, AlimentaçV o Escolar,  
 HabitaçV o, Cultura, Esportes, Turismo, Transportes Coletivos, Meio Ambiente, AssistW ncia Social,  
 CMDCA e outros. 
 Fóruns para debater e elaborar as políticas setoriais, regionais ou específicas. 

 Indicadores 
 Próprio programa.  

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 CONDEMA 
 Conselho Municipal de Turismo - OP 
 CriaçV o de Fóruns Inter -Conselhos - OP 
 Posse do Conselho - OP 
 Posse do Conselho do Turismo 
 RealizaçV o da I ConferW ncia Municipal de Cultura de Gu arulhos 
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 Tema: XZYX[Y \ \ ]%^ _(`)^ a�b�a�c�d�_�e�f=fhg]7^ _8`9^ a�b�a�cd�_�e�fif�g

 Programa 
 Água de qualidade para todos 
 Objetivo Universalizar o abastecimento de j gua potj vel com regularidade, combatendo o desperdício  
 atravk s do uso racional dl j gua. 

 Meta Ampliaçm o do abastecimento de j gua da cidade.  
 Ações  Implantar abastecimento de j gua em j reas ainda nm o atendidas. 
 Elaborar o Plano Diretor do Sistema de Abasteciemnto de n gua- PDA. 
 Implantar aço es e obras definidas como priorit j rias pelo PDA.  
 Implantar aço es e obras imediatas p/ melhoria do abastecimento de j gua.  
 Ampliar o controle de qualidade de j gua e tomar as medidas necessj rias à correçm o dos  
 eventuais problemas. 
 Implantar o controle de perdas de j gua. 
 Adequar as unidades operacionais do sistema de abastecimento de j gua. 
 Implantar aço es e obras imediatas para reutilizaçm o de j gua.  

 Indicadores 
 110.000 residencias atendidas (440.000 pessoas beneficiadas). 

 Avaliação Té cnica 

 Produtos 
 36.160,68 mts de rede executada 
 Instalaçm o de 03 centros operacionais  
 Instalaçm o de 04 Estaço es elevatórias  
 Instalaçm o do CIRP  
 Plano Diretor Sistema de Abastecimento de n gua 
 Reforma de 06 bootser móvel  
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 Tema: pZqp[q r r s%t u(v)t w�x�w�y�z�u�{�|=|h}s7t u8v9t w�x�w�yz�u�{�|i|�}

 Programa 
 Ampliaç ~ o e melhoria do sistema de esgotamento sanitário  
 Objetivo Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluiç� o dos cursos d '� gua no Município por esgotos 
  sanit� rios. 

 Meta Ampliaç� o da coleta de esgoto da cidade.  
 Ações  Elaborar diagnóstico  preliminar do Sistema de Esgotamento Sanit � rio.  
 Elaborar o Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanit� rio. 
 Implantar aç� es e obras  imediatas p/melhoria do esgotamento sanit� rio. 
 Eliminar os lançamentos de drenagem em redes de esgoto e vice -versa. 
 Implantar coleta de esgoto em � reas ainda n� o atendidas. 

 Indicadores 
 7.576 residencias atendidas. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 28.721,4 mts de redes executadas 
 Extens� o e ligaç� o de esgoto em favelas  
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 Programa 
 Educaç � o Ambiental (SAAE)  
 Objetivo Promover junto à populaç� o a conscientizaç� o quanto à necessidade de se racionalizar o uso  
 d��� gua, evitar desperdícios e respeitar o meio ambiente. 

 Meta Desenvolver trabalho com as escolas do Município das redes p � blicas estadual e municipal e  
 da rede particular. 

 Ações  Desenvolvimento do Programa de Educaç� o Ambiental:  Guarulhos - Saneamento Ambiental e  
 Qualidade de Vida. 
 Confer� ncia Municipal de Saneamento. 

 Indicadores 
 12.800 pessoas atingidas pelo PEA. 
 30 escolas atendidas no Programa de Educaç� o Ambiental.  
 01 Pr� -Confer� ncia, 01 Plen� ria Geral, 12 reuni � es setoriais. 
 900 pessoas atendidas na Confer� ncia. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Programa de educaç� o Ambiental  
 Realizaç� o da Confer� ncia Municipal de Saneamento Ambiental  
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 Tema: �Z��[� � � �%� �(�)� �� ���¡�¢���£�¤=¤h¥�7� �8�9� �� ���¡¢���£�¤i¤�¥

 Programa 
 Modernizaç ¦ o administrativa  
 Objetivo Racionalizar os procedimentos e readequar os espaços físicos, informatizar, modernizar a  
 telefonia e descentralizar locais de atendimentos aos usu§ rios do SAAE, capacitando servidores 
  para atender ao p ¨ blico com infra-estrutura adequada. 

 Meta Criaç© o de postos de atendimento e central de controle de informaçª es (sistema 0800) ,  
 possibilitando melhor distribuiç© o das demandas dos usu§ rios, realizar pesquisa de opini© o  
 indicando a satisfaç© o da populaç© o,  ter uma gest© o de qualidade implantada,  
 informatizaç© o e integraç© o de sistemas , construir distribuiç© o espacial funci onal e § gil,  
 estabelecer e fazer manutenç© o de um plano de cargos, sal § rios e carreira, renovaç© o da frota  
  e dos equipamentos, aumentar o n ¨ mero de horas anuais de treinamento de cada funcion§ rio  
 do SAAE, melhorar produtividade com diminuiç© o de abse nteísmo, atender os servidores que  
 n© o podeem dispor do IPREF e disponibilizar informaçª es mais precisas e confi § veis aos clientes  
 e usu§ rios atrav« s da atualizaç© o dos cadastros t« cnico e comercial.  

 Ações  Curso de atualizaç© o e capacitaç© o nas divers as § reas trabalhadas na autarquia. 
 Descentralizaç© o os serviços de operaç© o, manutenç© o,ligaçª es e extens© o de § gua e  
 esgoto. 
 Adquirir eqipamentos, m § quinas e ferramentas. 
 Definiç© o de § reas para instalaç© o os postos de atendimento;adequaç© o física da s mesmas;  
 capacitaç© o do pessoal para atendimento.  
 Consultoria para implementaç© o do fluxo de gest© o  
 Plano de informaç© o e desenvolvimento de sistemas.  
 Reformar pr« dios e padronizar mobili § rio. 
 Programa de capacitaç© o e atendimento ao p ¨ blico.  
 Programa de capacitaç© o d¬�§ rea de RH para atender cliente interno.  
 Programa de treinamento em sistema de processamento de dados 
 Programa de cursos b§ sicos de inform § tica para usu§ rios. 
 Treinamento de T« cnicos n¬§ rea de saneamento. 
 Curso de capacitaç© o par a agentes comerciais 
 Contratar plano geral de recadastramento. 
 Programa de alfabetizaç© o  
 Programa de acompanhamento social e familiar. 
 Programa de formaç© o escolar para jovens e adultos.  
 Programa de assist~encia m « dica 
 Planos de cargos,sal§ rios e carreira e estruturar equipe interna. 
 Aquisiç© o e locaç© o de veículos e equipamentos.  

 Indicadores 
 132.959 solicitaçª es realizadas.  
 Aquisiç© o de 20 veículos.  
 07 anos de m « dia da frota. 
 56.312 solicitaçª es atendidas.  
 825 funcion§ rios atendidos com cursos e treinamento. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 01 curso de capacitaç© o para agentes comerciais  
 03 Centros Operacionais 
 03 cursos referente ao programa curso b§ sico de inform§ tica para usu§ rios. 
 03 tipos de treinamentos de t« cnicos  n¬�§ rea de saneamento. 
 06 cursos referentes ao Programa de capacitaç© o  e atendimento ao p ¨ blico.  
 08 cursos referentes ao Programa de capacitaç© o em § rea de RH p/ atender cliente interno.  
 12 cursos referente ao programa de treinamento em sistema de processamento de dados 
 Aquisiç© o de 20 veículos 
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 Tema: Z®[® ¯ ¯ °%± ²(³)± ´�µ�´�¶�·�²�¸�¹=¹hº°7± ²8³9± ´�µ�´�¶·�²�¸�¹i¹�º
 Compra de mobili » rios para todas as unidades 
 Instalaç¼ o de 06 postos de atendimento  
 Reforma de 04 pr½ dios 
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 Programa 
 Comunicaç Ì o Social (SAAE)  
 Objetivo Comunicar à populaçÍ o a execuçÍ o das obras e serviços realizados pela autarquia, facilitando  
 o acesso aos mesmos, com carater informativo,educativo e comunitÎ rio. 

 Meta PrestaçÍ o de contas das realizaçÏ es do SAAE e facilitar o acesso das pessoas aos serviços.  
 Ações  Divulgar as obras e serviços rea lizados pelo SAAE. 
 InstalaçÍ o de centrais de atendimento ao p Ð blico.  
 Padronizar visualmente as instalaçÏ es e viaturas do SAAE.  
 Informativo/Jornal interno para os servidores da autarquia. 

 Indicadores 
 292 Atividades divulgadas. 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 06 Postos de Atendimento , todas as instalaçÏ es e viaturas padronizadas  
 12 ediçÏ es do jornal interno  
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 Programa 
 Implementaç ä o de novo modelo para regime próprio de previd å ncia social  
 Objetivo Instituir Fundo Previdenci æ rio para garantir pagamento de aposentadorias e pensç es aos  
 servidores p è blicos municipais. 

 Meta Constituiçé o de reserva tê cnica.  
 Ações  Instituir o Conselho do Regime Próprio de Previdë ncia Social.  
 Consultoria para realizar estudo atuarial. 
 Censo funcional previdenciæ rio para formaçé o de banco de dados.  
 Realizar levantamento para instituir a compensaçé o financeira entre regimes de previd ë ncia. 

 Indicadores 

 Avaliação Técnica  
 Programa né o utilizado por inadequaçé o do sistema de inform æ tica, utilizados a partir de 2003.  
 Produtos 
 Certificado de Regularidade Previdenci æ ria 
 Convë nio com a Compensaçé o Previdenci æ ria  
 Estudo Atuarial 
 Minutas de Projetos de Lei sobre a Reforma do Sistema 
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 Programa 
 Instituiç û o de canais de comunicaç û o entre os segura dos e a administraç û o  
 Objetivo Dar maior transparü ncia aos atos da Administraçý o.  
 Meta Informaçý o aos servidores.  
 Ações  Elaborar informativo periódico.  

 Indicadores 

 Avaliação Técnica  
 Programa ný o utilizado por inadequaçý o do sistema de inform þ tica.  
 Produtos 
 Ný o hþ produto. 
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 Tema: ÿ��ÿ�� � � �����
	�����������������������������	 ��������!�������������

 Programa 
 Adequaç " o da estrutura organizacional e física do IPREF, às atividades do n ovo modelo  
 previdenciário e assistencia a saúde 
 Objetivo Oferecer qualidade na prestaç# o de serviços aos segurados do IPREF.  
 Meta Aprimoramento da qualidade dos serviços.  
 Ações  Instalaç# o de sede própria.  
 Adequar a estrutura física à melhoria dos serviços.  

 Indicadores 

 Avaliação Técnica  
 Programa n# o utilizado por inadequaç# o do sistema de inform $ tica.  
 Produtos 
 Locaç# o de software cont$ bil e rh  
 Rede credenciada de Farm$ cias 
 Rede credenciada de Óticas 
 Rede de Clínicas e Hospitais credenciados 
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 Tema: %'&%(& ) ) *�+�,
-�+�.�/�.�0�1�.�*�24365�798:2:7*�+�,�- +�.�/�.�0!1�.�*�2;3<5�7=8>2:7

 Programa 
 Plano comunitário de melhoramentos 
 Objetivo Dotar a cidade com estrutura vi ? ria de melhor qualidade. 
 Meta Ampliaç@ o significativa da metragem quadrada de pavimentaç@ o/ano.  
 Ações  Pavimentaç@ o de ruas.  

 Indicadores 
 15 Bairros com PCM 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 PCM da Cidade Soberana (1ª fase) 
 PCM na Cidade Soberana (2ª fase) 
 PCM na Vila Itapoan 
 PCM na Vila Nova Bonsucesso (1ª fase) 
 PCM na Vila Nova Bonsucesso (2ª fase) 
 PCM no Jardim Presidente Dutra (2ª fase) 
 PCM no Jd. Centen? rio 
 PCM no Jd. Cumbica 
 PCM no Jd. Macedo 
 PCM no Jd. Tupinamb? (1ª fase) 
 PCM no Jd. Tupinamb? (2ª fase) 
 PCM no Parque Santos Dumont 
 PCM no Presidente Dutra (1ª fase) 
 PCM no Sítio dos Morros 
 PCM Vila Nova Cumbica 
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 Tema: A'BA(B C C D�E�F
G�E�H�I�H�J�K�H�D�L4M6N�O9P:L:OD�E�F�G E�H�I�H�J!K�H�D�L;M<N�O=P>L:O

 Programa 
 Limpeza Urbana -Proguaru 
 Objetivo Manter e expandir serviços de limpeza urbana.  
 Meta AmpliaçQ o do serviço de varriçQ o executado na cidade.  
 Ações  VarriçQ o  
 AquisiçQ o de equipamentos.  

 Indicadores 
 VarriçQ o 126.857.469,50 m2  
 Lavagem de ruas 1.152.366,00 m2 
 Pintura de postes e guias 354.329,78 m2 
 IrrigaçQ o de ruas 4.886.350,00 m2  

 Avaliação Técnica  
 Este programa tem como projeto a ampliaçQ o do n R mero de setores da limpeza urbana.  
 Produtos 
 ManutençQ o e Atividades de Limpeza  
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 Tema: S'TS(T U U V�W�X
Y�W�Z�[�Z�\�]�Z�V�^4_6`�a9b:^:aV�W�X�Y W�Z�[�Z�\!]�Z�V�^;_<`�a=b>^:a

 Programa 
 Conservaç c o e readequaç c o de vias  
 Objetivo Manter as vias em ótimo estado de trd fego.  
 Meta Diminuiçe o do tempo de aten dimento. 
 Ações  Tapa buraco. 
 Reposiçe o de lajota/paralelepípedo. 
 Obras de readequaçe o vi d ria.  
 Obras hidrd ulicas. 
 Manutençe o de vias ne o pavimentadas.  

 Indicadores 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Conservaçe o e serviços complementares em diversos bairros d a cidade. 
 Execuçe o de obras de drenagem  
 Manutençe o de bocas de lobo.  
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 Tema: f'gf(g h h i�j�k
l�j�m�n�m�o�p�m�i�q4r6s�t9u:q:ti�j�k�l j�m�n�m�o!p�m�i�q;r<s�t=u>q:t

 Programa 
 Gest v o de resíduos sólidos 
 Objetivo Oferecer serviços de qualidade, buscando reaproveitar materiais com a gestw o sustetx vel de  
 recursos. 

 Meta Reciclagem de resíduos gerados. 
 Ações  Reciclagem de resíduos de construçw o. 

 Indicadores 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 Implantaçw o da recicladora de entulho. 
 Serviços de Assessoria ref.ao desenvolvimento do Diagnóstico geral e Plano de Gestw o diferenciada  
 dos resíduos de construçw o e outros resíduos. 
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��}�������������|��4�6���9�:�:�|�}�~�� }��������!����|��;�<���=�>�:�

 Programa 
 Habitaç � o  
 Objetivo Possibilitar o acesso às garantias e direitos de propriedade urbana e manter as demandas da  
 Administraç� o Municipal d�!� rea habitacional  

 Meta Regulamentaç� o e  construç� o de Unidades habitacionais  
 Ações  Regularizaç� o e comercializaç� o de lotes e construç� o de unidades habitacionais.  

 Indicadores 

 Avaliação Técnica  
 N� o houve gastos em 2002. 
 Produtos 
 N� o h� produto. 
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 Programa 
 Construç � o, Reforma e ampliaç � o de próprios municipais  
 Objetivo Atender a demanda da Prefeitura Municipal. 
 Meta Melhorar a qualidade de serviços prestados e as condiç� es de trabalho.  
 Ações  Ampliar a rede municipal das unidades destinadas ao atendimento ao p � blico e da  
 administraç  o.  

 Indicadores 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 N  o h¡ produto. 
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 Programa 
 Infra-estrutura urbana 
 Objetivo Atender a demanda da populaç² o.  
 Meta Melhorar a qualidade de vida dos municípes. 
 Ações  Prevenç² o de enchentes . 
 Obras de drenagem. 
 Contenç² o de encostas.  
 Embelezamento da cidade. 

 Indicadores 

 Avaliação Técnica  

 Produtos 
 N² o h³ produto. 
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