
 

 

 
AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS EXECUTADOS 

 
 

O exercício de 2007 foi importante para a expansão da educação no 
município. A construção, reforma e ampliação de escolas e os convênios realizados, 
ampliaram o número de vagas nas creches, ensino infantil e fundamental, propiciando um 
aumento de 22,5% de alunos atendidos no exercício de 2007.  

Vale ressaltar que, com a garantia aos educandos de uniformes, 
material escolar, transporte escolar gratuito e no sistema de alimentação com balcão self-
service nos refeitórios, implantado em todas as unidades escolares, obteve-se grande 
êxito, garantindo a permanência dos alunos nas escolas. 

A implementação do ensino destinado aos jovens e adultos foi 
realizada com sucesso, através do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos 
(MOVA) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 No ano de 2007, 310 (trezentos e dez) profissionais da área da 
educação receberam capacitação contínua, o que contribuiu com a elevação da qualidade 
de ensino no município. 

Ações complementares realizadas intersecretarias e também com a 
sociedade civil, como o Programa Menina dos Olhos, Projeto Violino nas Escolas, 
Programa Escola vai ao Cinema e ao Teatro, Informática Educativa e o Programa 
Segundo Tempo, elevaram a qualidade do ensino no município. 

 
Na área da Saúde, o acesso aos serviços de Atenção Básica foi 

ampliado, diante da contratação e treinamento de recursos humanos, implementação do 
Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) e o fornecimento de medicamentos 
à população. 

Com a implantação do ambulatório de especialidades no Hospital 
Pimentas/Bonsucesso, a aquisição de equipamentos médicos para os ambulatórios e o 
aumento da oferta de especialidades, ocorreu grande desempenho na Atenção 
Especializada. 

A realização de campanhas de combate à dengue, desratização dos 
córregos e de apreensão de animais na rua, atuaram na prevenção de riscos de agravos 
à saúde, assim como as ações preventivas reduziram a incidência da tuberculose, AIDS 
e DST’s. 

 
As ações de pavimentação e de conservação de vias, as adequações 

viárias e as implantações semafóricas e de sinalizações, proporcionaram maior fluidez 
no trânsito de veículos e de pedestres, favorecendo as condições de acessibilidade, com 
reflexos na qualidade de vida da população.  

Com a efetiva ampliação da disponibilidade da coleta em locais de 
acesso no município, e a inauguração de mais um posto descentralizado do PEV – Ponto 
de Entrega Voluntária de Entulho obteve-se resultados positivos referente à coleta de 
resíduos sólidos urbanos. 

A regularização e modernização de tecnologias de Iluminação Pública 
conferiram maior economia e eficiência ao Sistema de Iluminação Pública do Município. 

 
Na área de Segurança, a parceria com outros órgãos de segurança, a 

Polícia Militar e Polícia Civil, auxiliaram na diminuição e prevenção da criminalidade no 
município. 

Os atendimentos de ocorrências pela Defesa Civil supriram as 
necessidades de caráter emergencial da população. 

O convênio para a manutenção do Corpo de Bombeiros contribuiu 
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao município. 

 



 

 

As ações culturais promovidas evidenciaram a democratização e o 
acesso à cultura, com a realização descentralizada de espetáculos teatrais, mostras de 
artes, exposições, recitais, festivais e vernissages. A revitalização do teatro Padre Bento 
proporcionou à população da região o acesso à cultura. 

 
Na área Ambiental, a revitalização de parques, implantação de praças 

e áreas de lazer, a manutenção do Zoológico Municipal, a prática de atividade física 
orientada, além do bom desempenho nas competições esportivas, promoveram o 
esporte e o lazer no município. 

As diversas atividades desenvolvidas pelos Centros de Educação 
Ambiental, como visitas, eventos, cursos, bem como, a fiscalização preventiva e o 
incentivo a arborização urbana, refletiram a preocupação na preservação ambiental. 

 
Foram realizados no município,  diversos cursos de capacitação das 

pessoas atendidas no Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado e Oportunidade de 
Emprego ao Jovem no CTMO - Centro de Treinamento e Mão-de-Obra, obtendo êxito na 
integração social e no resgate da auto-estima, com a garantia de uma renda mínima. 

 
O atendimento ao migrante e à população em situação de rua, bem 

como o atendimento à família e ao idoso, garantiram condições de integração e inclusão 
social.  

Os Centros de Referência de Assistência Social funcionaram de forma 
descentralizada no município, atendendo o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência 
Social – LOAS, promovendo a  assistência comunitária. 

Os direitos da Criança e do Adolescente são garantidos conforme 
preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, através dos Conselhos 
Tutelares e ações de Assistência à Criança e ao Adolescente, desenvolvidas em parceria 
com o Terceiro Setor, por meio de convênios com o Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Obteve-se resultados positivos pela Segurança Alimentar e 
Nutricional, com a doação de alimentos através do Banco de Alimentos e do projeto 
Compra Direta, bem como alimentação garantida à população em situação de exclusão 
social, através das refeições realizadas nos Restaurantes Populares. 

O atendimento integral à mulher efetivou-se através das unidades 
descentralizadas da Casa da Mulher Clara Maria e da Casa das Rosas Margaridas e 
Beths, com a realização de grupos sócio-educativos, cursos de formação continuada 
direcionados às gestantes e a qualificação da mulher. 

 
Na área de Habitação, o déficit foi minimizado através da urbanização 

de lotes e de favelas, e da geração de novas moradias. 
 
No atendimento à população, a Central de Atendimento Fácil e os 

postos descentralizados introduziram um novo padrão de atendimento ao cidadão, com 
agilidade, qualidade e conforto, atingindo 747.000 (setecentos e quarenta e sete mil) 
atendimentos aos cidadãos. 

 
 A atuação do PROCON foi necessária para garantir os direitos dos 

consumidores. A assistência jurídica gratuita atendeu a população carente que necessita 
de advogado. 

 
O abastecimento de água na cidade foi ampliado, com a expansão da 

rede de distribuição em 42 km. 
A ampliação da coleta de esgoto na cidade também foi expandida em 

21 km, visando diminuir o enorme déficit de cobertura de esgotamento na cidade. 
 



 

 

 
 
A avaliação é o acompanhamento dos resultados pretendidos com o 

PPA e do processo utilizado para alcançá-los.  
A avaliação do Plano busca aferir até que ponto as estratégias 

adotadas e as políticas públicas desenvolvidas atendem as demandas da sociedade, que 
nortearam a elaboração dos Programas integrantes do PPA.  

Coerente com a política fiscal, a quantificação dos programas e suas 
ações, foi baseada na previsão de recursos fiscais para o período. O Governo adotou um 
modelo gerencial voltado para a obtenção de resultados concretos, medidos pelos seus 
efeitos na sociedade e pela evolução dos indicadores. 

No segundo ano de execução do PPA (2006-2009), as metas traçadas 
na execução dos Programas foram atingidas. Os produtos, resultados da execução dos 
programas, proporcionaram desenvolvimento econômico e social ao município. 
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