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OBJETIVOS DA APRESENTAÇÃO

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

▪ Elaboração - processos e etapas da Revisão do PDM;

▪ Relembrar o que é Plano Diretor, os processos e etapas da revisão do 

PDM, sua importância e necessidade de participação popular;

▪ Apresentação do Diagnóstico do Município;

▪Apresentação do Prognóstico do Município.

REVISÃO DO

PLANO DIRETOR

MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

HTTPS://PLANODIRETOR.GUARATINGUETÁ.SP.GOV.BR



ETAPAS E ATIVIDADES DE REVISÃO DO PDM

Leitura Técnica

Leitura Comunitária

1ª Capacitação 

Técnica

Audiência Pública

Audiência Pública

Diagnóstico

Prognóstico

2ª Capacitação 

Técnica

Minuta do Projeto de Lei

Planejamento dos 

Trabalhos

HTTPS://PLANODIRETOR.GUARATINGUETÁ.SP.GOV.BR
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DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

Retrata a situação ATUAL do município em diversas áreas tais

como: uso e ocupação da terra; equipamentos comunitários

(saúde, educação, esporte, cultura), serviços básicos

(saneamento, energia, comunicação), áreas verdes, entre outros,

apontando as deficiências e potencialidades existentes no

território municipal.



DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

ASPECTOS FÍSICOS - AMBIENTAIS

DEFICIÊNCIAS

Possui apenas 20% de sua área total coberta por vegetação natural 

remanescente, classificada como Floresta Ombrófila Mista; 

Carência de conscientização da população quanto à preservação das APPs

(cursos d’água e nascentes)

Porção central da sede urbana está localizada em área de alta suscetibilidade à 

inundação

Assoreamento dos corpos hídricos

POTENCIALIDADES

Afluentes do Rio Paraíba do Sul como seus principais cursos d’água

Mapeamento das áreas de risco suscetíveis à inundação

Existência de diversos programas e ações relacionados à preservação e 

recuperação ambiental

Participação do município no Programa Município Verde Azul

Existência de Unidades de Conservação
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DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

ASPECTOS TERRITORIAIS

DEFICIÊNCIAS

Existência de ocupações irregulares nas áreas rurais (Pirinzal, Engenho D’Água, Monte 

Sonar, Rocinha e Paiol) 

Crescimento de parcelamento irregular em área rural, com grande especulação 

imobiliária devido aos atrativos turísticos da região

Existência de loteamentos irregulares e/ou clandestinos

Ocupações em área de risco 

Carência na manutenção da arborização urbana

POTENCIALIDADES

Existência de comunidades e povoados dispersos no território

Existência de legislação municipal regulamentando o uso e ocupação do território 

urbano e rural

Existência de parques localizados na área urbana e rural do município

Novos parcelamentos do solo urbano sendo implantados no Município
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DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEFICIÊNCIAS

Índice de tratamento de esgoto em relação ao esgoto coletado é de 29%

Existência de ligações clandestinas na rede de esgoto

Sistema de drenagem urbana é insuficiente, carecendo melhorias e ampliações

Inexistência de mapeamento da rede de drenagem de águas pluviais

Carência de especialidades médicas nos postos de saúde

Carência na aplicação dos recursos para a área de educação

Não há práticas esportivas na zona rural promovidas pela gestão municipal

Carência de realização de atividades de esporte e lazer em bairros periféricos

Poucas áreas de lazer nos bairros

Inexistência de atividades culturais promovidas na zona rural (Secretaria Municipal de Cultura), porém com 
potencial bastante significativo (bairro Gomeral, Engenheiro Neiva)

Carece de um Inventário do patrimônio histórico, artístico e cultural em suas diversas formas



HTTPS://PLANODIRETOR.GUARATINGUETÁ.SP.GOV.BR

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

POTENCIALIDADES

Há sistemas isolados de esgotamento sanitário que atendem pequenos núcleos distantes do 
centro urbano

Equipamentos de educação desde a educação infantil até o ensino superior no Município

Apresenta expressivo patrimônio histórico-cultural

Manifestações da cultura popular, expressas nas celebrações do jongo, congadas e 
moçambiques, capoeira, samba e manifestações da religiosidade popular

Existência de diversos atrativos turísticos no Município, com destaque para o segmento do 
turismo religioso

Transporte público coletivo atende a todo Município

Existência de aeroporto próprio (Edu Chaves) destinado a jatos particulares e aeronaves 
militares

Existência de CRAS e CREAS

Ofertados serviços de saúde de baixa a alta complexidade
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DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

DEFICIÊNCIAS

Carência na infraestrutura viária rural para escoamento da produção agrícola

Carência de política mais adequada para os produtos lácteos

Carência de investimentos em infraestrutura nas zonas industriais e novas áreas industriais

Carência de oficinas e cursos para moradores de baixa renda em parcerias com a 
FATEC/SENAC e escolas municipais da região

Carência de programas ou incentivos de geração de renda nos bairros

POTENCIALIDADES

Crescimento do PIB, PIB per capita e participação no PIB do Estado

Existência de programas municipais para agregar valor aos produtos agrícolas

Eventos e atividades para atração de novos investimentos no município

Conta com indústrias multinacionais
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DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

ASPECTOS INSTITUCIONAIS

DEFICIÊNCIAS

Estrutura organizacional da Prefeitura não se encontra aplicada conforme a legislação vigente

Falta do Código de Obras e Edificações no Município

Carência de reuniões entre secretarias e moradores para discutir maneiras de facilitar a 
comunicação e confiança entre bairros e município

Código Tributário desatualizado

Carência de revisão nas leis ambientais municipais

Falta de consolidação do Sistema Municipal de Cultura, por meio de Conselho de Cultura 
atuante e movimentação do fundo municipal

POTENCIALIDADES

Equilíbrio orçamentário (despesas totais foram inferiores a receita orçamentária total em 2016)

Existência de câmaras técnicas setoriais e conselhos municipais atuantes

Existência de legislação municipal como PPA, lei orgânica, LOA, LDO
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

A partir do Diagnóstico (metodologia CDP) foram definidas as

políticas setoriais, suas diretrizes e ações, propostas estratégicas

com o intuito de impulsionar o desenvolvimento local.

Visa retratar as áreas com necessidades de intervenção pelo poder

público para os próximos 10 anos.
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

CÂMARAS TÉCNICAS

▪ Foram definidas com o objetivo de organizar o trabalho para levantamento de

informações de acordo com o tema.

▪ As câmaras técnicas definidas são: Cultura, Desenvolvimento Econômico,

Educação, Habitação, Meio Ambiente, Ordenamento Territorial, Qualidade de

Vida, Saneamento Ambiental e Saúde;

▪ Definição de politicas setoriais de acordo com cada câmara técnica.

CÂMARA 
TÉCNICA

POLÍTICAS DIRETRIZES AÇÕES

Composição Estratégica do PDM
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

COMPOSIÇÃO ESTRATÉGICA DO PROGNÓSTICO

▪ As diretrizes configuram conjuntos de objetivos futuros, instruções ou

indicações de caráter geral necessária ao estabelecimento de planos e normas

(SANTOS, 2004).

▪ Os prazos de execução das ações estão definidos em:

➢ curto: de realização entre um e três anos (2019-2021) após a aprovação

do PDM;

➢ médio: de realização entre quatro e sete anos (2022 - 2025); e

➢ longo: de realização entre oito a 10 anos (2026-2028), quando após esse

período o PDM deve passar por processo de revisão novamente, de

acordo com o Estatuto da Cidade.
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

COMPOSIÇÃO ESTRATÉGICA DO PROGNÓSTICO

▪ Para cada ação foi determinado o seu indicador.

▪ Os indicadores são instrumentos capazes de medir o desempenho das ações e

devem ser passíveis de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido.

▪ Ressalta-se, contudo, que os prazos e indicadores propostos poderão, e devem,

ser revistos, reajustados e complementados, quando da elaboração e

implementação de planos municipais setoriais (saneamento, educação, saúde,

cultura, entre outros), se necessário
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

✓ Política Ambiental;

✓ Política de Mobilidade Sustentável;

✓ Política de Desenvolvimento Social;

✓ Política de Acessibilidade;

✓ Política de Segurança Pública;

✓ Política do Esporte e Lazer;

✓ Política de Estruturação Sanitária e Serviços Públicos;

✓ Política de Regulação do Uso e Ocupação do Solo Municipal;

✓ Política de Habitação;

✓ Política de Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda;

✓ Política de Estruturação do Turismo;

✓ Política de Planejamento Estratégico Municipal;

✓ Política de Educação;

✓ Política de Saúde;

✓ Política de Cultura.
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política Ambiental

➢ Diretrizes:

I. Promover a proteção e o manejo adequado dos recursos hídricos;

II. Promover a proteção dos mananciais de abastecimento de água;

III. Revisar e atualizar as leis ambientais municipais sempre que necessário, visando 

consolidar a política municipal de meio ambiente;

IV. Promover a efetiva proteção das várzeas do Rio Paraíba do Sul e dos ribeirões 

afluentes (Guaratinguetá, São Gonçalo e dos Mottas), principalmente nas regiões de 

contato com áreas em processo de urbanização;

V. Propiciar controle no uso e ocupação do solo em áreas com risco geotécnico-

geológicos e de inundação com vistas a promover a segurança da população e o 

ordenamento territorial adequado, compatível com suas particularidades;

VI. Promover a recuperação de áreas de preservação permanente e áreas degradadas;

VII. Fortalecer os programas de conservação e recuperação ambiental existentes no 

Município

VIII. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política Ambiental – algumas ações
Ações Curto Prazo (2019-

2021)

Médio Prazo (2022-2025) Longo Prazo 

(2026-2028)

Indicador

Realizar campanhas 

de conscientização 

ambiental quanto a 

ocupação em áreas 

de risco

30% dos bairros 

urbanos com 

realização de 

campanha

100% dos bairros urbanos 

e área rural com a 

realização de campanhas 

de conscientização 

ambiental quanto a 

ocupação em áreas de 

risco

Bairros/setores urbanos e 

rurais/ com realização de 

campanhas de conscientização 

ambiental quanto à ocupação 

em área de risco

Elaborar o Plano 

Municipal da Mata 

Atlântica - PMMA

100% do PMMA 

elaborado
30% do PMMA executado

100% do PMMA 

elaborado e 

implantado

PMMA elaborado e implantado

Atingir pontuação 

para obter a 

Certificação no 

Programa Município 

Verde Azul do 

Governo do Estado de 

São Paulo

Aumentar 

gradativamente a 

pontuação no 

processo para 

obtenção da 

Certificação Município 

Verde Azul

Obtenção da Certificação 

no Programa Município 

Verde Azul do Governo do 

Estado de São Paulo

Certificação Município 

VerdeAzul no Programa 

Município Verde Azul do 

Governo do Estado de São 

Paulo obtido
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Ações Curto Prazo (2019-

2021)

Médio Prazo (2022-2025) Longo Prazo 

(2026-2028)

Indicador

Fortalecer a 

implementação do 

Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) no 

Município

70% das propriedades 

rurais cadastradas no 

CAR

90% das propriedades rurais 

cadastradas no CAR

100% das 

propriedades rurais 

cadastradas no 

CAR

% de propriedades rurais 

cadastradas no CAR em relação 

ao total de propriedades rurais

Elaborar o Plano 

Municipal de Meio 

Ambiente

Plano Municipal de 

Meio Ambiente 

aprovado

Plano Municipal de Meio 

Ambiente revisado ou elaborado

Elaborar inventário das 

principais fontes fixas 

de poluição do ar, da 

água e dos resíduos 

sólidos que estão 

instaladas no 

Município, em especial 

dos gases de efeito 

estufa, em parceria 

com o órgão estadual 

competente

Início do Inventário

100% do Inventário 

das principais 

fontes fixas de 

poluição do ar, da 

água e dos 

resíduos sólidos 

que estão 

instaladas no 

Município 

elaborado

% do Inventário das principais 

fontes fixas de poluição do ar, da 

água e dos resíduos sólidos que 

estão instaladas no Município, em 

especial dos gases de efeito 

estufa, elaborado

▪ Política Ambiental – algumas ações
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Mobilidade Sustentável

➢ Diretrizes:

I. Promover a mobilidade municipal (urbana e rural) de forma sustentável;

II. Promover melhorias e adequações que visam à promoção da mobilidade urbana e 

regional sustentável, incluindo o sistema de transportes, buscando a efetivação dos 

princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

III. Garantir condições de mobilidade e acessibilidade utilizando meios de transporte 

públicos e privados;

IV. Articular o Sistema Viário e do Transporte de escala municipal com os de escala 

intermunicipal e estadual, especialmente a Linha Férrea e a Rodovia Federal 

Presidente Dutra (BR-116);

V. Estabelecer critérios de distância, mobilidade urbana, rural e equipamentos de obras 

civis (pontes, passarelas e túneis) para transposição das barreiras definidas pelo Rio 

Paraíba do Sul, Linha Férrea e Rodovia Presidente Dutra para a fluidez de trânsito 

por veículos de carga, automóveis, bicicletas e pedestres;

VI. Articular a melhoria e ampliação de atividades no aeroporto Edu Chaves;

VII. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Mobilidade Sustentável – algumas ações
Ações Curto Prazo (2019-

2021)
Médio Prazo (2022-

2025)
Longo Prazo 
(2026-2028)

Indicador

Elaborar o sistema de Anel Viário: melhorias e 
complementação do sistema por meio de novos 

projetos

Novos projetos de 
complementação e 

melhorias necessários 
realizados

Número de novos 
projetos de 

complementação e 
melhorias necessários 

realizados

Articular recursos intergovernamental para 
implementação do anel viário

Obtenção de recursos 
financeiros (100%) e 

articulação 
intergovernamental

Número (montante) de 
recursos financeiros 
obtidos; número de 

articulações 
intergovernamental 

realizadas

Regulamentar por meio de legislação municipal a 
hierarquização do sistema viário municipal

Lei de hierarquia do 
sistema viário 

municipal aprovado e 
regulamentado.

Lei de hierarquia do 
sistema viário 

municipal aprovado e 
regulamentado.

Interligação da Estrada Plínio Galvão Cesar 
através da Rua Professora Maria do Carmo 

Guimarães França, no Bairro São Manoel, até a 
rotatória da Av. Wellington Silva, encontrando 

assim o sistema do Anel Viário proposto

Projeto viário de 
interligação elaborado 

para captação de 
recursos.

100% do projeto viário 
de interligação 

proposto implantado.

% do projeto viário de 
interligação proposto 

implantado
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Mobilidade Sustentável – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-

2021)

Médio Prazo (2022-

2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)

Indicador

Implantar ações de comunicação social e 

tecnologias que permitam segurança nos 

cruzamentos com a linha férrea e qualidade 

de vida da população local

Ações e tecnologias 

de comunicação 

social implantadas

Número de ações e 

tecnologias de 

comunicação social 

implantadas

Implantar a hierarquia viária de acordo com o 

disposto pela Lei de Sistema Viário do PDM

Lei de hierarquia do 

sistema viário 

municipal aprovado e 

regulamentado.

Lei de hierarquia do 

sistema viário 

municipal aprovado e 

regulamentado.

Implantar ciclovias (projeto cicloviário)

Projeto cicloviário 

elaborado; 60% das 

ciclovias propostas 

implantadas

Projeto cicloviário 

elaborado; 100% das 

ciclovias propostas 

implantadas

% das ciclovias 

implantadas de acordo 

com projeto cicloviário

Elaborar e implementar Plano Municipal de 

Mobilidade Cicloviária

100% do Plano 

Municipal de 

Mobilidade Cicloviária 

elaborado e 40% 

implementado

100% do Plano 

Municipal de 

Mobilidade Cicloviária 

implementado

% do Plano Municipal 

de Mobilidade 

Cicloviária elaborado e 

implementado
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Desenvolvimento Social

➢ Diretrizes:

I. Garantir o atendimento dos serviços de assistência social e a segurança da 

população;

II. Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou 

especial para famílias, indivíduos e grupos que dele necessitarem;

III. Promover a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o

acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e

rural;

IV. Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 

família, e que garantam a convivência familiar e comunitária;

V. Fomentar a criação de parcerias voltadas à melhoria de acesso, dos munícipes de 

baixa renda, aos direitos básicos sociais tais como: Alimentação, Educação, Saúde, 

Habitação, Saneamento básico, Assistência Jurídica, etc.;

VI. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Desenvolvimento Social – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-

2021)

Médio Prazo (2022-

2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)

Indicador

Potencializar os equipamentos 

visando garantir a manutenção, 

revisão e inserção de usuários nos 

Programas de Transferência, através 

do Cadastro Único - CADUNICO

80% dos equipamentos 

socioassistenciais

adequados para 

realização dos 

programas de 

transferência

100% dos 

equipamentos 

socioassistenciais

adequados para 

realização dos 

programas de 

transferência

% dos equipamentos 

socioassistenciais 

adequados para 

realização dos 

programas de 

transferência

Desenvolver e aprimorar, através de 

equipamentos públicos e /ou em 

parcerias com a rede 

socioassistenciais, as ações previstas 

na Tipificação 

Nacional - Res.109/2009, Plano 

Municipal de Assistência Social 

Estadual e Municipal e Plano de 

Ação federal.

Ações previstas na 

Tipificação 

Nacional - Res.109/2009, 

Plano Municipal de 

Assistência Social 

Estadual e Municipal e 

Plano de Ação federal 

realizadas

Ações previstas na 

Tipificação 

Nacional - Res.109/20

09, Plano Municipal de 

Assistência Social 

Estadual e Municipal e 

Plano de Ação federal 

realizadas

Ações previstas na 

Tipificação 

Nacional - Res.109

/2009, Plano 

Municipal de 

Assistência Social 

Estadual e 

Municipal e Plano 

de Ação federal 

realizadas

Número de ações 

previstas na Tipificação 

Nacional - Res.109/2009, 

Plano Municipal de 

Assistência Social 

Estadual e Municipal e 

Plano de Ação federal 

realizadas
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Acessibilidade

➢ Diretrizes:

I. Promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo dos direitos humanos 

e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, assim como os 

idosos e as pessoas com mobilidade reduzida;

II. garantir, através dos procedimentos administrativos na aprovação de projetos para 

construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao 

uso coletivo, assim como no parcelamento do solo e na liberação do termo de 

conclusão da obra (“habite-se”), a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida e aos idosos, sob pena das sanções administrativas 

estabelecidas em lei por este não cumprimento;

III. garantir que todas as políticas públicas municipais devem incluir em seu público 

envolvido, direta ou indiretamente, as pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, incluindo-se os idosos, garantindo-se a acessibilidade, a participação, a 

informação e o envolvimento social; 

IV. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Acessibilidade – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-

2025)

Longo Prazo (2026-

2028)

Indicador

Divulgar e incentivar a aplicação 

das normas e critérios, 

parâmetros, limites e obrigações 

de acessibilidade a pessoas 

portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida 

regulamentadas em legislação.

Ações/atividades de 

divulgação das normas e 

critérios, parâmetros, 

limites e obrigações de 

acessibilidade a pessoas 

portadoras de deficiência 

ou com mobilidade 

reduzida regulamentadas 

em legislação

Ações/atividades de 

divulgação das 

normas e critérios, 

parâmetros, limites e 

obrigações de 

acessibilidade a 

pessoas portadoras 

de deficiência ou com 

mobilidade reduzida 

regulamentadas em 

legislação

Ações/atividades de 

divulgação das 

normas e critérios, 

parâmetros, limites e 

obrigações de 

acessibilidade a 

pessoas portadoras de 

deficiência ou com 

mobilidade reduzida 

regulamentadas em 

legislação

Número de 

ações/atividades de 

divulgação das normas e 

critérios, parâmetros, 

limites e obrigações de 

acessibilidade a pessoas 

portadoras de deficiência 

ou com mobilidade 

reduzida regulamentadas 

em legislação.

Incentivar estabelecimentos 

comerciais a garantirem práticas 

relacionadas a todos os gêneros 

de acessibilidade

100% dos 

estabelecimentos 

comerciais com 

acessibilidade universal 

implantada 

% dos estabelecimentos 

comerciais com 

acessibilidade universal 

implantada

Assegurar capacitação dos 

usuários em Empresas de 

Capacitação Profissional.

40% dos usuários 

capacitados em empresas 

de Capacitação 

Profissional

80% dos usuários 

capacitados em 

empresas de 

Capacitação 

Profissional

100% dos usuários 

capacitados em 

empresas de 

Capacitação 

Profissional

% dos usuários 

capacitados em empresas 

de Capacitação Profissional
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Segurança Pública

➢ Diretrizes:

I. Promover atuação conjunta dos órgãos municipais, a qual atuará em conjunto com a 

Polícia Federal, Polícias Estaduais Civil e Militar e a Sociedade Civil organizada, 

criando mecanismos que visem a proteção da integridade física dos cidadãos e do 

patrimônio público e privado;

II. atuar de forma integrada, na segurança urbana, na proteção dos agentes públicos, 

no cumprimento da legislação de uso e ocupação do solo, na proteção das áreas de 

interesse ambiental, na segurança dos equipamentos públicos e dos espaços de uso 

coletivo, na contribuição da fiscalização do código de posturas do município;

III. desenvolver a consciência de segurança através de instrumentos educativos 

preventivos da violência urbana, com abrangência maior junto a comunidade escolar 

através do Programa Educação para o Trânsito, desenvolvido em parceria com a 

Secretaria da Educação, projeto esse com instrutores da equipe de Trânsito 

Municipal; 

IV. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Segurança Pública – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-

2025)

Longo Prazo (2026-

2028)

Indicador

Elaborar Plano Municipal de 

Segurança Pública

Plano elaborado

Ações realizadas conforme 

o Plano

100% do território 

municipal com 

segurança pública 

realizada

Planejamento da 

segurança pública em todo 

o território municipal 

realizado; % do território 

municipal com segurança 

pública realizada

Implantar sistema de 

monitoramento por câmeras, 

englobando os bairros (COI)

100% do Sistema de 

Monitoramento por 

câmeras implantado; 30% 

dos bairros com sistema 

de monitoramento por 

câmeras implantado

100% do Sistema de 

Monitoramento por 

câmeras implantado; 

60% dos bairros com 

sistema de 

monitoramento por 

câmeras implantado

100% do Sistema de 

Monitoramento por 

câmeras implantado; 

100% dos bairros com 

sistema de 

monitoramento por 

câmeras implantado

% do Sistema de 

Monitoramento por 

câmeras implantado; % 

dos bairros com sistema 

de monitoramento por 

câmeras implantado

Monitorar o Programa Educação 

para o Trânsito

Programa Educação para o 

Trânsito realizado 

anualmente

100% do Programa 

Educação para o 

Trânsito implantado

% do Programa Educação 

para o Trânsito implantado



HTTPS://PLANODIRETOR.GUARATINGUETÁ.SP.GOV.BR

PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política do Esporte e Lazer

➢ Diretrizes:

I. Implantar programas esportivos e de recreação que contribuam para a melhoria da 

qualidade de vida da população;

II. implantar o lazer como política pública no Município;

III. promover a implantação, de forma integrada com os demais setores da 

administração municipal, em especial da Educação, Assistência Social e da Saúde, 

equipamentos esportivos tanto na região central como nos bairros periféricos do 

Município; 

IV. desenvolver atividades esportivas e recreativas na área rural;

V. promover parcerias com a iniciativa privada, ampliando as alternativas esportivas à 

comunidade;

VI. incentivar que toda a programação de atividades desportivas recreativas e de lazer 

seja prioritariamente integrada às ações das áreas de Saúde, Cultura, Educação, 

Assistência Social e Meio Ambiente

VII. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política do Esporte e Lazer – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2025) Longo Prazo 

(2026-2028)

Indicador

Elaborar projetos e implantar 

espaços de lazer e recreação no 

Município

100% dos projetos de 

espaços de lazer e recreação 

elaborados; espaços de lazer 

e recreação implantados

Espaços de lazer e recreação 

implantados

Espaços de lazer e 

recreação 

implantados

% de projetos de espaços de 

lazer e recreação elaborados; 

número de espaços de lazer 

e recreação implantados

Realizar reformas e adequações de 

praças esportivas nos bairros 

periféricos

60% da praças esportivas 

reformadas nos bairros 

periféricos

100% da praças esportivas 

reformadas nos bairros 

periféricos

% de praças esportivas 

reformadas nos bairros 

periféricos

Implantar e remodelar parques e 

áreas de lazer no Município, 

considerando a criação de parques 

lineares, e a implantação de 

mobiliário urbano

Parques e áreas de lazer 

implantados

Parques e áreas de lazer 

implantados; parque linear 

implantado

Número de parques e áreas 

de lazer implantados; 

número de parques lineares 

implantados

Promover reformas e manutenção 

dos parques municipais

70% de parques municipais 

que demandam reformas 

realizadas;

100% de parques municipais 

com manutenção periódica

100% de parques municipais 

que demandam reformas 

realizadas;

100% de parques municipais 

com manutenção periódica

% de parques municipais 

que demandam reformas 

realizadas;

% de parques municipais 

com manutenção periódica
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Estruturação Sanitária e Serviços Públicos

➢ Diretrizes:

I. Garantir os serviços de saneamento ambiental a todo o território municipal, 

abrangendo no mínimo os quatro componentes do saneamento básico 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e 

drenagem urbana);

II. Integrar políticas, programas e ações governamentais relacionadas ao saneamento, 

como saúde, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e 

ocupação do solo;

III. Definir parâmetros de qualidade de vida da população a partir de indicadores 

sanitários, epidemiológicos e ambientais, que deverão nortear as ações relativas ao 

saneamento;

IV. Garantir a preservação da Área de Proteção Permanente da Serra da Mantiqueira, 

dos remanescentes de Mata Atlântica e das unidades de conservação, 

especificamente das APA do Paraíba do Sul e da Serra da Mantiqueira;

V. Garantir a implementação de programas de reabilitação das áreas de risco; 

VI. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Estruturação Sanitária e Serviços Públicos – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-2021)
Médio Prazo (2022-

2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)
Indicador

Implementar o Plano 

Municipal Integrado de 

Saneamento Básico (PMISB)

Revisar, aprovar e 

implementar o Plano 

Municipal Integrado de 

Saneamento Básico (PMISB)

100% do 

PMISB 

implementado

% do PMISB 

implementado

Reavaliar a rede de 

distribuição de água (muito 

antiga) e implantar 

melhorias;

Mapear e desenvolver 

projetos de melhorias

100% Rede de distribuição 

de água antiga avaliada e 

melhorias implantadas

% da rede de distribuição 

de água antiga avaliada e 

melhorias implantadas

Realizar estudos para 

ampliação do sistema de 

abastecimento de água nos 

núcleos isolados do 

município

100% dos estudos para 

ampliação do sistema de 

abastecimento de água nos 

núcleos isolados do 

município

Estudos para ampliação 

do sistema de 

abastecimento de água 

na área rural do município 

realizado

Realizar estudos de 

viabilidade técnica e 

financeira de novas 

alternativas para captação e 

abastecimento público de 

água em outras bacias 

hidrográficas

Estudos de viabilidade 

técnica e financeira de 

novas alternativas para 

captação e abastecimento 

público de água em outras 

bacias hidrográficas 

realizado

Estudos de viabilidade 

técnica e financeira de 

novas alternativas para 

captação e abastecimento 

público de água em 

outras bacias 

hidrográficas realizado
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Regulação do Uso e Ocupação do Solo Municipal

➢ Diretrizes:

I. Promover o ordenamento territorial das áreas urbanas, fomentando a ocupação, o 

crescimento e o desenvolvimento sustentável do Município;

II. promover o ordenamento territorial da área rural, garantindo o manejo sustentável 

dos recursos naturais;

III. reverter o processo de segregação sócio espacial na cidade por intermédio da oferta 

de áreas para produção habitacional dirigida aos segmentos sociais de menor renda, 

da urbanização e regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa 

renda, visando a inclusão social de seus habitantes;

IV. adequar o adensamento populacional à capacidade de suporte do meio físico, 

potencializando a utilização das áreas bem providas de infraestrutura e 

equipamentos, evitando a sobrecarga nas redes instaladas;

V. promover o controle e conter a ocupação de margens de rios, ribeirões e córregos 

protegendo as faixas de mata ciliar, garantindo a revitalização dos cursos d’água e 

evitando a sobrecarga de sistemas de drenagem; 

VI. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Regulação do Uso e Ocupação do Solo Municipal – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-2021)
Médio Prazo (2022-

2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)
Indicador

Realizar a revisão da Lei de Uso 

e Ocupação do Solo através de 

estudo participativo do 

zoneamento ambiental.

Lei de Uso e Ocupação do Solo 

revisada e aprovada

Lei de Uso e Ocupação do 

Solo revisada e aprovada

Estruturar setor de fiscalização 

da Secretaria de Planejamento

Concursos de novos fiscais

Aquisição de estrutura funcional

Estudo de novas tecnologias

100% de técnicos do setor de 

fiscalização capacitados em relação ao 

total

100% de técnicos 

do setor de 

fiscalização 

capacitados em 

relação ao total

% de técnicos do setor de 

fiscalização capacitados 

em relação ao total

Realizar a fiscalização 

preventiva do uso e ocupação 

do solo urbano

80% do território urbano fiscalizado, 

vinculado à estruturação do Setor de 

Fiscalização

100% do território 

urbano fiscalizado

% do território urbano 

fiscalizado

Realizar a divulgação de áreas 

impróprias para a ocupação do 

solo urbano

Áreas impróprias para a ocupação do 

solo urbano divulgadas

Parceria com a Associação de Bairros

(Parceria com o Órgão 

competente/Defesa Civil)

Número de divulgações de 

áreas impróprias para a 

ocupação do solo urbano 

realizadas
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Habitação

➢ Diretrizes:

I. Garantir o direito universal à moradia digna, democratizando o acesso à terra e aos 

serviços públicos de qualidade, por intermédio da oferta de áreas para produção 

habitacional dirigida aos segmentos sociais de menor renda, da urbanização e 

regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda, visando à 

inclusão social de seus habitantes;

II. garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização, recuperando e transferindo para a coletividade a valorização imobiliária 

decorrente da ação do Poder Público;

III. prevenir distorções e abusos na utilização econômica da propriedade, coibindo o uso 

especulativo de imóveis urbanos como reserva de valor, que resulte na sua 

subutilização ou não utilização, de modo a assegurar o cumprimento da função social 

da propriedade;

IV. reduzir o déficit habitacional em suas componentes: habitação precária (domicílios 

rústicos e domicílios improvisados); coabitação familiar (famílias conviventes e 

cômodos); ônus excessivo com aluguel (mais que 30% da renda familiar); 

adensamento excessivo de domicílios alugados;

V. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Habitação – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-2021)
Médio Prazo (2022-

2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)
Indicador

Implementar cadastro 

habitacional e constante 

atualização

80% do cadastro habitacional 

implementado

100% do cadastro 

habitacional 

implementado

% do cadastro habitacional 

implementado; número de 

atualizações realizadas

Executar realocação de 

edificações em áreas de risco e 

APP

30% das edificações em áreas de risco 

e APP realocadas

60% das edificações 

em áreas de risco e 

APP realocadas

100% das 

edificações em 

áreas de risco 

e APP 

realocadas

% / Número de edificações 

em áreas de risco e APP 

realocadas

Realocar as moradias situadas 

em área de risco na Chácara 

Patury (próximo à torre de 

eletricidade), bem como na Rua 

Eufrásio Fernandes com 

residências à beira do Rio 

Paraíba do Sul

100% das moradias situadas em área 

de risco na Chácara Patury, e na Rua 

Eufrásio Fernandes com residências à 

beira do Rio Paraíba do Sul

% das moradias situadas 

em área de risco na 

Chácara Patury, e na Rua 

Eufrásio Fernandes com 

residências à beira do Rio 

Paraíba do Sul
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda

➢ Diretrizes:

I. Promover e estimular o desenvolvimento econômico local endógeno, associando-o 

aos interesses do desenvolvimento da Região do Vale do Paraíba;

II. dinamizar o arranjo produtivo local, através do fortalecimento de ambiente de 

negócios;

III. atrair novos setores produtivos para o Município, em consonância com a política de 

desenvolvimento regional e ambiental;

IV. desenvolver relações regionais, nacionais e internacionais com associações e 

instituições multilaterais, bem como com organismos governamentais, no intuito de 

estabelecer parcerias e convênios de interesse do Município, viabilizando 

financiamentos e programas de assistência técnica;

V. incentivar a articulação da economia local à regional, à nacional e à internacional;

VI. desenvolver e ampliar as relações entre universidades e atividades empresariais, de 

forma a fomentar a inovação;

VII. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda – algumas ações

Ações
Curto Prazo (2019-

2021)

Médio Prazo (2022-

2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)
Indicador

Elaborar e implantar Plano Municipal de

Desenvolvimento Econômico

Plano Municipal de

Desenvolvimento

Econômico

elaborado

Plano

Municipal de

Desenvolvimen

to Econômico

Implantado

% do Plano Municipal de

Desenvolvimento

Econômico elaborado

% Plano Municipal de

Desenvolvimento

Econômico Implantado

Desenvolver atividades voltadas à inovação e

tecnologia, articuladas com o Governo Federal,

Estadual, Universidades e Iniciativa Privada,

visando a criação de um Centro de Inovação,

Incubadora de StartUps e Cooperativas

Populares.

Estudo elaborado

Centro de Inovação

e Incubadora

implantados

Estudo para a

implantação do

Parque Tecnológico

Parque

Tecnológico

Implantado

Estudo elaborado

Centro Implantado

Parque Tecnológico

Implantado

Desenvolver estudos de oportunidades de

negócios ao Município, estimulando

investimentos em pesquisa e modernização da

cadeia produtiva local

Estudos de

oportunidade de

negócios

desenvolvido

Implantação das

ações definidas no

estudo

Número de estudos de

oportunidade de negócios

desenvolvido
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Estruturação do Turismo

➢ Diretrizes:

I. Garantir a execução do Plano Municipal de Turismo;

II. promover a infraestrutura turística para toda a extensão do Município;

III. promover a conscientização da comunidade com foco no turismo, educação, 

acessibilidade e sustentabilidade;

IV. promover a integração das atividades turísticas ao comércio local;

V. promover a capacitação e qualificação do Trade Turístico em parceria com o setor 

público, iniciativa privada e sociedade civil;

VI. garantir a sinalização turística adequada, e de acordo com o Ministério do Turismo, 

por meio da implementação de um Plano de Sinalização Turística;

VII. promover a divulgação dos atrativos e potenciais turísticos do Município por meio de 

um Plano de Marketing e Comunicação

VIII. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Estruturação do Turismo – algumas ações

Ações
Curto Prazo (2019-

2021)

Médio Prazo 

(2022-2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)
Indicador

Implementar as ações propostas no Plano

Municipal de Turismo

40% das ações do

Plano Municipal de

Turismo

implementadas

60% das ações do

Plano Municipal de

Turismo

implementadas

80% das ações

do Plano

Municipal de

Turismo

implementada

s

% das ações do Plano

Municipal de Turismo

implementadas

Alinhar ações de acordo com o planejamento

regional para o desenvolvimento do turismo no

Município

100% de ações

propostas de

acordo com o

planejamento

regional

% de ações propostas de

acordo com o

planejamento regional

Executar projeto para melhorar o acesso viário

aos municípios de Aparecida, Guaratinguetá,

Potim e Roseira, contribuindo para a melhoria

do fluxo turístico, desafogando o fluxo viário

existente no centro da cidade e implementá-lo

(arco da fé)

30% do projeto

viário realizado

100% do projeto

viário executado

% do projeto viário

realizado e % executado
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Planejamento Estratégico

➢ Diretrizes:

I. Promover o fortalecimento do sistema de gestão municipal;

II. garantir destinação a todos os imóveis públicos, de forma a otimizar, ao máximo, suas 

potencialidades;

III. estabelecer efetivo controle sobre os bens imóveis públicos, quando necessário, com 

apoio da comunidade do entorno;

IV. estabelecer critérios para a utilização de imóveis públicos por terceiros;

V. promover a gestão democrática participativa na tomada de decisões na gestão 

municipal;

VI. fortalecer os conselhos municipais existentes, bem como a criação de novos;

VII. promover a estruturação organizacional administrativa de acordo com sua demanda e 

com vistas a garantir a gestão municipal adequada

VIII. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Planejamento Estratégico – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-2021)
Médio Prazo 

(2022-2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)
Indicador

Implantar sistema de banco de

dados de áreas públicas

100% do sistema de banco de

dados de áreas públicas

implantado

% do sistema de banco de

dados de áreas públicas

implantado

Inserir informações pertinentes

acerca dos imóveis públicos no

Cadastro Imobiliário Municipal

Cadastro Imobiliário Municipal

atualizado periodicamente

Número de inserções

acerca dos imóveis

públicos no Cadastro

Imobiliário Municipal

Readequar a estrutura

organizacional da Prefeitura

Estrutura organizacional da

Prefeitura readequada de acordo

com as necessidades

Estrutura organizacional

da Prefeitura readequada

de acordo com as

necessidades

Promover a reorganização da

estrutura da Secretaria Municipal de

Cultura

Secretaria Municipal de Cultura

reorganizada

Secretaria Municipal de

Cultura reorganizada

Promover a reestruturação da

Secretaria Municipal de

Planejamento

Secretaria Municipal de

Planejamento reestruturada

Secretaria Municipal de

Planejamento

reestruturada
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Educação

➢ Diretrizes:

I. A política municipal deve seguir o planejado no Plano Municipal de Educação, 

documento que contém objetivos, metas e ações propostas a curto, médio e longo 

prazo, para a educação no Município num período de 10 anos. Deve ser considerado 

como instrumento de planejamento e execução, a fim de garantir a Educação como 

fator de desenvolvimento econômico e social sustentáveis;

II. readequar o ensino promovendo o aprendizado relativo às realidades vividas: meio 

ambiente, globalização, internet, multiculturalismo, turismo, dentre outros;

III. readequar o ensino promovendo o aprendizado relativo às realidades vividas, tendo o 

meio e as relações a ele intrínsecas como agente de desenvolvimento do ensino 

aprendizado;

IV. promover a revisão do Plano Municipal de Educação de Guaratinguetá (PME), 

conforme legislação, adequando realidades presentes às suas proposições e metas

V. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Educação – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-2021)
Médio Prazo 

(2022-2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)
Indicador

Realizar o aperfeiçoamento do

Plano de Cargo e Carreira na rede

de ensino municipal

Plano de Cargo e Carreira na

rede de ensino municipal

aperfeiçoado

Plano de Cargo e

Carreira na rede

de ensino

municipal

aperfeiçoado

Plano de Cargo e

Carreira na rede

de ensino

municipal

aperfeiçoado

Plano de Cargo e Carreira

na rede de ensino

municipal aperfeiçoado

sempre que necessário

Realizar o aperfeiçoamento

constante do Projeto Pedagógico

pelas Escolas Municipais

Atualizações no Projeto

Pedagógico pelas escolas

municipais realizadas uma vez

ao ano

Atualizações no

Projeto

Pedagógico pelas

escolas municipais

realizadas uma

vez ao ano

Atualizações no

Projeto

Pedagógico pelas

escolas municipais

realizadas uma

vez ao ano

Número de atualizações

no Projeto Pedagógico

pelas escolas municipais

realizadas

Ampliar a rede de estabelecimentos

de ensino de acordo com a

demanda a fim de promover maior

abrangência na rede de ensino

(creches, ensino fundamental,

Ensino de Jovens e Adultos - EJA)

Estabelecimentos de ensino

implantados frente à

demanda existente no

Município

Estabelecimentos

de ensino

implantados

frente à demanda

existente no

Município

Estabelecimentos

de ensino

implantados

frente à demanda

existente no

Município

Número de

estabelecimentos de

ensino implantados frente

à demanda existente no

Município
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Saúde

➢ Diretrizes:

I. Garantir o atendimento na área de saúde com equipamentos adequados e de 

qualidade;

II. garantir a completa manutenção predial de todas as Unidades de Saúde para pleno 

funcionamento dos mesmos;

III. instalar unidades de saúde da rede municipal em imóvel próprio, de acordo com o 

preconizado pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária;

IV. construir novas unidades de saúde, sejam estas UBSs, PSFs, UPAs, SAMU ou 

equivalentes, com o intuito de ter melhores e mais adequadas condições de 

atendimento a todos os munícipes de Guaratinguetá;

V. promover a Educação Permanente dos servidores municipais ligados à área da Saúde, 

dando oportunidade de atualizações dos conhecimentos e treinamentos aos mesmos;

VI. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Saúde – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-2021)
Médio Prazo 

(2022-2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)
Indicador

Criar equipe multidisciplinar para

apoio e matriciamento das equipes

de Atenção Básica

Equipe multidisciplinar para

apoio e matriciamento das

equipes de Atenção Básica

implantadas

Equipe

multidisciplinar

para apoio e

matriciamento

das equipes de

Atenção Básica

implantadas

Equipe

multidisciplinar

para apoio e

matriciamento

das equipes de

Atenção Básica

implantadas

Número de clínicas

multidisciplinares para

apoio e matriciamento

das equipes de Atenção

Básica implantadas

Efetivar o serviço da equipe de

saúde bucal em todas as equipes

de Atenção Básica

70% de equipes de Atenção

Básica com serviço da equipe

de saúde bucal

100% de equipes

de Atenção Básica

com serviço da

equipe de saúde

bucal

% de equipes de Atenção

Básica com serviço da

equipe de saúde bucal

Implantar o Consultório de Rua
Consultório de Rua

implantado

Consultório de Rua

implantado

Garantir atendimento domiciliar

referente à nutrição

50% de domicílios com

atendimento referente à

nutrição

100% de

domicílios com

atendimento

referente à

nutrição

% de domicílios com

atendimento referente à

nutrição
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Cultura

➢ Diretrizes:

I. Ampliar o reconhecimento de valor das diversas manifestações culturais pela 

população;

II. ampliar o reconhecimento de valor dos diversos ambientes naturais;

III. garantir que o patrimônio arquitetônico tenha usos compatíveis com a edificação;

IV. desenvolver o potencial turístico apoiado nos registros exemplares de patrimônios 

arquitetônicos e ambientais;

V. estabelecer políticas públicas de educação patrimonial, memória e história da cidade 

em parceria com outras secretarias;

VI. promover o incentivo ao resgate e à preservação da cultura local;

VII. fortalecer as políticas públicas de salvaguarda do patrimônio histórico, artístico e 

cultural de Guaratinguetá;

VIII. [...]
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PROGNÓSTICO DO MUNICÍPIO

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

▪ Política de Cultura – algumas ações

Ações Curto Prazo (2019-2021)
Médio Prazo 

(2022-2025)

Longo Prazo 

(2026-2028)
Indicador

Elaborar e implementar o Plano

Municipal de Cultura

100% do Plano Municipal de

Cultura elaborado e 20%

implementado

80% do Plano

Municipal de

Cultura

implementado

100% do Plano

Municipal de

Cultura

implementado

% do Plano Municipal

de Cultura elaborado e

% implementado

Realizar atividades culturais na zona

rural, em especial no bairro Gomeral

Atividades culturais promovidas

na zona rural; Atividades culturais

promovidas no bairro Gomeral ao

ano

Atividades

culturais

promovidas na

zona rural;

Atividades

culturais

promovidas no

bairro Gomeral ao

ano

Atividades

culturais

promovidas na

zona rural;

Atividades

culturais

promovidas no

bairro Gomeral ao

ano

Número de atividades

culturais promovidas

na zona rural; número

de atividades culturais

promovidas no bairro

Gomeral ao ano

Implantar unidades de interesse

cultural aprovadas pela Secretaria

de Cultura e do COMCULT, como

forma de fortalecer os coletivos e as

expressões culturais dos bairros

Unidades de

interesse cultural

implantadas nos

bairros

Unidades de

interesse cultural

implantadas nos

bairros

Número de unidades

de interesse cultural

implantadas nos

bairros
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