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APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresentado ao Poder Executivo, Poder Legislativo, à 

Equipe Técnica Municipal e ao Núcleo Gestor de revisão do Plano Diretor Municipal 

(PDM), retrata o prognóstico construído para o desenvolvimento municipal de 

Guaratinguetá, parte integrante do processo de revisão do seu Plano Diretor 

Municipal. 

A partir da elaboração do Diagnóstico em etapa anterior, obteve-se o 

resultado desse documento com vistas a nortear o desenvolvimento municipal 

(urbano e rural) de Guaratinguetá. Neste, são determinados os eixos estratégicos, 

compostos pelas políticas de desenvolvimento, que retratam as áreas prioritárias 

para intervenção, com seus respectivos programas, projetos e ações específicas. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Plano Diretor Municipal, conforme preconiza a Lei Federal nº 10.257/2001, 

também conhecida como Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), é obrigatório para 

municípios com mais de 20 mil habitantes e integrantes de áreas de especial 

interesse turístico, dentre outras condições. 

Nesse contexto se insere o município de Guaratinguetá, que teve seu Plano 

Diretor instituído pela Lei Complementar n° 23/2006. Contudo, segundo a lei 

mencionada, “a lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada 

dez anos”. (BRASIL, 2001), sendo assim, necessária a sua revisão. 

Através da análise das condicionantes, potencialidades e deficiências, 

identificadas em etapa anterior, foram elencados os temas prioritários denominados 

aqui, de eixos estratégicos de desenvolvimento, ou seja, propostas estratégicas com 

o intuito de impulsionar o desenvolvimento local. Essas propostas estão 

fundamentadas por meio de políticas, norteadas pelas suas diretrizes, que 

, projetos e ações específicas, delinearam os seus respectivos programas

consolidando o que se almeja para o desenvolvimento do município de 

Guaratinguetá.  
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1. EIXOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO 
 

Os eixos estratégicos de desenvolvimento foram definidos com o objetivo de 

impulsionar o desenvolvimento municipal, sendo estes formulados com base na 

análise integrada dos fatores determinantes no Município. Esta análise é composta 

pela leitura técnica e comunitária obtida na fase de diagnóstico, sistematizadas pela 

metodologia aplicada das condicionantes, deficiências e potencialidades (CDP).  

A partir desse conteúdo foram realizadas as proposições contidas nos eixos 

estratégicos, ora como um programa, ora apenas como uma ação específica, 

dependendo da situação. Ressalta-se que alguns programas, projetos e ações são 

derivados de um conjunto de potencialidades ou deficiências apontadas na fase de 

diagnóstico, e que a partir da análise geral da equipe da consultoria, chegou-se a tal 

proposição.  

, são elencadas as proposições de políticas de Nesse contexto

desenvolvimento municipal, norteadas pelas suas respectivas diretrizes, e estas por 

sua vez, são concretizadas pelos programas, projetos e ações específicas. A Figura 

a seguir apresenta de forma esquemática esta estruturação.  
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Figura 1.1 – Composição dos eixos estratégicos de desenvolvimento. 

 
Fonte: Elaborado por Líder Engenharia, 2018. 

 
 

As diretrizes configuram conjuntos de objetivos futuros, instruções ou 

indicações de caráter geral necessária ao estabelecimento de planos e normas, por 

sua vez, com seus programas e projetos (SANTOS, 2004). 

Foram definidos estratégicos de desenvolvimento para o quatro grandes eixos 

município de Guaratinguetá, descritos a seguir: 

  Infraestrutura e desenvolvimento do território municipal; 

  Desenvolvimento social e qualidade de vida; 

  Desenvolvimento econômico e geração de renda; e 

  Gestão administrativa eficiente e transparente. 

Para cada ação específica foram elencadas as metas, ou seja, quando a ação 

deve ter início (prazo), bem como os indicadores de avaliação e os responsáveis 

pela sua implementação. Os prazos de execução estão definidos em: (i) curto: de 
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realização entre um e três anos (2019-2021) após a aprovação do PDM; (ii) médio: 

de realização entre quatro e seis anos (2022 – 2024); e (iii) longo: de realização 

entre sete a 10 anos (2025-2027), quando após esse período o PDM deve passar 

por processo de revisão novamente, de acordo com o Estatuto da Cidade. 

As metas podem ser entendidas como as quantidades de produtos/atividades 

a serem executadas em um determinado período de tempo, constituindo-se no 

resultado intermediário, que vem a contribuir para o alcance dos objetivos 

(diretrizes). Já os indicadores são instrumentos capazes de medir o desempenho 

das ações, e consequentemente dos programas e políticas, e devem ser passíveis 

de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido.  

Uma das características fundamentais dos indicadores, segundo BRASIL 

(2009), é que eles, necessariamente, sejam de fácil compreensão pelos atores 

institucionais e sociais; sejam incorporados à rotina de trabalho da equipe; sejam 

baseados em informações que a equipe técnica consiga levantar ou aferir e 

estabeleça a periodicidade que atenda às necessidades dos diferentes usuários. 

Ressalta-se, contudo, que as metas (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.  

 

 

1.1. INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
 MUNICIPAL

 
 

Na proposta do eixo Infraestrutura e desenvolvimento do território municipal 

busca-se o desenvolvimento ordenado e a infra estruturação de seu território, a partir 

de princípios sustentáveis e incrementos nas áreas urbanas e rural do Município, por 

meio da promoção de melhorias nos aspectos territoriais com benefícios à 

população, compatibilizados com as necessidades sociais e ainda, considerando os 

condicionantes ambientais.  

A consolidação desses pontos é essencial para se atingir um cenário futuro 

de desenvolvimento pleno do município de Guaratinguetá.   
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Desse modo, o presente eixo estratégico é delineado por meio de cinco 

 descritas a seguir.  políticas de desenvolvimento,

 

1.1.1. Política Ambiental 

Considerando que a qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentável de 

um município são fatores sinérgicos, sendo que a utilização dos recursos naturais 

deve ser compatível ao desenvolvimento municipal, de forma sustentável, ou seja, 

sem comprometer a qualidade dos ecossistemas, estabeleceu-se a Política 

Ambiental.   

Esta política é concebida através das seguintes diretrizes: 

 Promover a proteção e o manejo adequado dos recursos hídricos; 

 promover a proteção dos mananciais de abastecimento de água; 

 revisar e atualizar as leis ambientais municipais sempre que 

necessário, visando consolidar a política municipal de meio ambiente; 

 promover a implantação, em estudos realizados junto com a Secretaria 

de Planejamento, Coordenação e Habitação, do Zoneamento 

Ecológico e Econômico (ZEE) para Guaratinguetá; 

 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; 

 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; 

 revisar e/ou elaborar Plano Municipal e Política Municipal de Meio 

Ambiente; 

 garantir ampla participação do COMAM no ZEE – Zoneamento 

Ecológico Econômico de Guaratinguetá, considerando principalmente a 

ZEPAM do Santuário de Frei Galvão/Parque das Nascentes, a ZEPAM 
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da Ilha dos Ingas e unidades de conservação municipais, estaduais e 

federais;  

 garantir ampla participação do COMAM na formulação de políticas 

públicas de saneamento ambiental; 

 elaborar Plano Municipal da Mata Atlântica e apoiar Programa 

Nascentes para recuperação de áreas de preservação permanente 

rurais e urbanas; 

 promover a recuperação de áreas de preservação permanente e áreas 

degradadas; 

 fortalecer os programas de conservação e recuperação ambiental 

existentes no Município; 

 promover a expansão de programas ambientais, como o Produtor de 

Água, e o fortalecimento do programa Corta Fogo, bem como apoio e 

formação de brigadas voluntárias;elevar a pontuação com vistas a 

obter a Certificação Munícipio VerdeAzul do Governo do Estado de 

São Paulo; 

 promover a restauração florestal na área de proteção de mananciais da 

Serra do Quebra Cangalha; 

 promover a identificação e conhecimento das principais fontes fixas de 

poluição dos recursos naturais; 

 qualificar os agentes públicos nas estratégias dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecendo metas a serem 

cumpridas até 2030;  

 promover a capacitação dos agentes ambientais; 

 potencializar os técnicos municipais de carreira em políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento sustentável; 

 implantar de forma contínua a A3P (Agenda Ambiental na 

Administração Pública), ajustando os gastos públicos a este modelo de 

gestão; 

 elaborar o Plano Integrado de Educação Ambiental, em parceria com 

os órgãos municipais, estaduais e ONGs, para uma ação conjunta 

efetiva; 
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 estabelecer programas, projetos e campanhas de educação ambiental 

visando à proteção da arborização, das nascentes dos rios e córregos 

e da cobertura vegetal nativa, limpeza e conservação das áreas e bens 

públicos, redução da poluição veicular, combate às queimadas, dentre 

outros; 

 realizar, em parceria com os órgãos afins e sociedade civil, campanhas 

de proteção e posse responsável dos animais e a implantação de uma 

estrutura física ou abrigo para permanência dos animais domésticos 

abandonados; 

  promover arborização urbana adequada; 

 promover a integração de parques urbanos/áreas verdes com as 

existentes na Zona Rural, através de corredores ecológicos, quando 

possível; 

 promover o manejo da vegetação urbana de forma a garantir a 

proteção das áreas de interesse ambiental e a diversidade biológica 

natural; 

 estabelecer o Sistema Municipal de Áreas Verdes e de Lazer; 

 realizar estudos para definição da circulação atmosférica no Município, 

visando o controle da poluição por efluentes gasosos; 

 instituir mapeamento especial e normas específicas para proteção de 

recursos naturais e de controle da ocupação das áreas de risco ou de 

preservação ambiental; 

 promover a gestão dos resíduos sólidos do Município, implantando, 

paralelamente, um programa de educação ambiental voltado ao 

assunto; 

 estabelecer normas específicas para regulamentar a extração mineral 

no Município; 

 exigir apresentação de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e seu 

Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) no licenciamento de 

atividades modificadoras do meio ambiente, conforme legislação 

pertinente; 
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 estabelecer critérios especiais para a autorização de atividades 

primárias (suinocultura, silvicultura, avicultura); 

 promover a recuperação ambiental, revertendo os processos de 

degradação das condições físicas, químicas e biológicas do ambiente. 

 

A partir desta política foram definidos os programas de: Controle de Riscos 

físico-ambientais; Uso e Conservação dos recursos naturais; Educação Ambiental; 

Recomposição da Mata Ciliar e Recuperação de Áreas Degradadas; Arborização 

Urbana Adequada; e Proteção de Áreas Especiais. Para cada programa são 

desenvolvidos os respectivos projetos e ações específicas que irão concretizar a 

implementação da Política, apresentados de maneira global no Quadro 1.1, a seguir.  
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Quadro 1.1 – Programas, projetos e ações da Política Ambiental 

Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Controle de 
Riscos físico-
ambientais 

Controle no uso e 
ocupação do solo 

Intensificar a fiscalização ambiental 
em áreas de risco 

60% das áreas de risco  
fiscalizadas 

100% das áreas de risco 
fiscalizadas 

 % das áreas de risco 
existentes no município 

fiscalizadas 

Prefeitura Municipal, 
Defesa Civil, população em 

geral. 
Realizar mapeamento, atualização 

constante e gerenciamento de áreas 
de risco 

100% das áreas de risco 
mapeadas 

  % das áreas de risco 
mapeadas e atualizadas 

constantemente 

Prefeitura Municipal, 
Defesa Civil 

Promover a recuperação da floresta de 
encosta para prevenção de erosão 

  100% das florestas de 
encosta recuperadas no 

Município 

% das florestas de encosta 
recuperadas 

Prefeitura Municipal, ONG, 
Governo Estadual 

Restringir a ocupação antrópica em 
áreas inadequadas à ocupação 
através de legislação municipal 

Projeto de Lei de uso e 
ocupação do solo urbano e 

rural aprovado, 
regulamentado e 

implantado. 

Lei de uso e ocupação do 
solo urbano e rural 

consolidada 

Lei de uso e ocupação do 
solo urbano e rural 

consolidada 

Legislação de uso e 
ocupação do solo 

regulamentada e implantada 

Prefeitura Municipal 

Realizar constante capacitação dos 
gestores públicos quanto aos riscos 

geológicos e geotécnicos 

60% dos gestores públicos 
capacitados quanto aos 

riscos geológico-
geotécnicos 

100% dos gestores públicos 
capacitados quanto aos 

riscos geológico-geotécnicos 

 % de gestores públicos 
capacitados quanto aos 

riscos geológicos-
geotécnicos em relação ao 

total existente 

Prefeitura Municipal, 
Defesa Civil 

Promover campanhas de 
conscientização ambiental quanto o 

ocupação em áreas de risco 

 100% dos bairros urbanos e 
área rural com a realização 

de campanhas de 
conscientização ambiental 

quanto o ocupação em áreas 
de risco 

 Bairros/setores urbanos e 
rurais/ com realização de 

campanhas de 
conscientização ambiental 

quanto à ocupação em área 
de risco  

Prefeitura Municipal, 
Defesa Civil 

Uso e 
Conservação 
dos recursos 

naturais 

Manejo 
sustentável dos 

recursos naturais 

Incentivar práticas de agricultura 
orgânica e agroflorestais 

100% dos produtores rurais 
incentivados  

  % dos produtores rurais com 
incentivos em relação ao 

total de produtores rurais no 
Município 

Prefeitura Municipal; 
associações, sindicatos e 

cooperativas; Governo 
Estadual 

Promover a difusão de tecnologias 
apropriadas em manejo e conservação 

de solo 

60% das propriedades rurais 
com emprego de 

tecnologias apropriadas de 
manejo e conservação de 

solo 

100% das propriedades rurais 
com emprego de tecnologias 

apropriadas de manejo e 
conservação de solo 

 % de propriedades rurais 
com tecnologias apropriadas 
em manejo e conservação 

de solo empregado no 
Município 

Prefeitura Municipal; 
associações, sindicatos e 

cooperativas; Governo 
Estadual 

Elaborar e implementar o Plano 
Municipal da Mata Atlântica – PMMA 

 100% do PMMA elaborado 100% do PMMA elaborado 
e implantado 

PMMA elaborado e 
implantado 

Prefeitura Municipal 

Apoiar o Programa Nascentes Programa Nascentes com 
apoio recebido  

  Programa Nascentes com 
apoio realizado 

Prefeitura Municipal, 
ONGs, Governo Estadual; 

Comitê de  Bacia 
Hidrográfica 

Atingir pontuação superior a 80 pontos 
para obter a Certificação Município 
VerdeAzul no Programa Município 

Verde Azul do Governo do Estado de 
São Paulo 

Atingir pontuação superior a 
80 pontos e dar entrada no 
processo para obtenção da 

Certificação Município 
VerdeAzul 

Obtenção da Certificação 
Município VerdeAzul 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 

Prefeitura Municipal 

Fortalecer e consolidar os incentivos a 
permanência do produtor rural no 

campo por meio de pagamento por 

  100% dos produtores rurais 
potenciais para 

recebimento de PSA 

% de produtores rurais com 
recebimento de PSA 

existentes no Município em 

Prefeitura Municipal, 
Governo Estadual 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
serviços ambientais (PSA) fortalecidos e recebendo 

créditos 
relação ao total com 

potencial para tal 

Fortalecer a implementação do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) no 

Município 

100% das propriedades 
rurais cadastradas no CAR 

  % de propriedades rurais 
cadastradas no CAR em 

relação ao total de 
propriedades rurais 

Prefeitura Municipal 

Revisar e/ou elaborar o Plano 
Municipal de Meio Ambiente 

100% do Plano Municipal de 
Meio Ambienta elaborado ou 

revisado e aprovado 

  Plano Municipal de Meio 
Ambiente revisado ou 

elaborado 

Prefeitura Municipal 

Reativar o Programa Semente do 
Amanhã e a "Casa Ambiente Saúde" 

100% do Programa 
Semente do Amanhã e 
Casa Ambiente Saúde 

reativados 

  % do Programa Semente do 
Amanhã e Casa Ambiente 

Saúde reativados 

Prefeitura Municipal 

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 

 80% do Inventário das 
principais fontes fixas de 

poluição do ar, da água e dos 
resíduos sólidos que estão 

instaladas no Município, 
elaborado 

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 

Prefeitura Municipal, 
Governo Estadual 

Elaborar Plano de Integração dos 
Parques Urbanos com a Zona Rural, 

através de corredores ecológicos, 
quando possível 

100% do Plano de 
Integração dos Parques 

Urbanos com a Zona Rural 
elaborado 

  % do Plano de Integração 
dos Parques Urbanos com a 

Zona Rural elaborado 

Prefeitura Municipal 

Firmar parcerias com instituições de 
ensino e sociedade civil para 

realização de estudos específicos da 
circulação atmosférica (controle da 

poluição do ar) 

 Parcerias com instituições de 
ensino e sociedade civil 

firmadas para realização de 
estudos específicos da 
circulação atmosférica 

(controle da poluição do ar) 

 Número de parcerias com 
instituições de ensino e 

sociedade civil firmadas para 
realização de estudos 

específicos da circulação 
atmosférica (controle da 

poluição do ar) 

Prefeitura Municipal 

Promover apoio e realização de 
eventos técnicos (dias-de-campo, 
seminários, reuniões de trabalho) 

Eventos técnicos realizados Eventos técnicos realizados  Número de eventos técnicos 
realizados/ano 

Prefeitura Municipal 

Exploração 
mineral 

sustentável 

Promover fiscalização ambiental em 
áreas de exploração mineral 

60% das áreas com 
exploração mineral 

fiscalizadas 

100% das áreas com 
exploração mineral 

fiscalizadas 

 % das áreas com exploração 
mineral no Município 

fiscalizadas 

Prefeitura Municipal, 
população em geral. 

Acompanhar as licenças de lavra 
emitidas pelo DNPM no território 

municipal 

50% das licenças de lavra 
emitidas pelo DNPM no 

território municipal sendo 
acompanhadas 

100% das licenças de lavra 
emitidas pelo DNPM no 

território municipal sendo 
acompanhadas 

 Número de licenças de lavra 
emitidas pelo DNPM no 

território municipal e 
acompanhadas / ano 

Prefeitura Municipal, 
Defesa Civil 

Proteção dos 
recursos hídricos 

Promover incentivos e conscientização 
na minimização e adequação da 

utilização de agrotóxicos nas 
proximidades dos recursos hídricos e 

áreas de mananciais 

60% de proprietários rurais 
existentes nas proximidades 

dos recursos hídricos e 
áreas de mananciais com 

recebimento de incentivos e 
conscientização na 

minimização do uso de 
agrotóxicos 

100% de proprietários rurais 
existentes nas proximidades 
dos recursos hídricos e áreas 

de mananciais com 
recebimento de incentivos e 

conscientização na 
minimização do uso de 

agrotóxicos 

 % de proprietários rurais 
existentes nas proximidades 

dos recursos hídricos e 
áreas de mananciais com 

recebimento de incentivos e 
conscientização na 

minimização do uso de 
agrotóxicos 

Prefeitura Municipal, 
Governo Estadual, ONGs 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
Ampliar o Programa Produtor de Água 

para as bacias hidrográficas dos 
Ribeirões Piagui, São Gonçalo e 

Mottas 

Programa Produtor de Água 
implantado nas bacias 

hidrográficas dos Ribeirões 
Piagui e São Gonçalo 

Programa Produtor de Água 
implantado nas bacias 

hidrográficas dos Ribeirões 
Piagui, São Gonçalo e Mottas 

 Número de bacias 
hidrográficas com o 

Programa Produtor de Água 
a ser implantado 

Prefeitura Municipal 

Realizar fiscalização dos efluentes 
lançados nos cursos de água 

100% dos cursos de água 
com lançamento de 

efluentes fiscalizados 

  % dos cursos de água com 
lançamento de efluentes 

fiscalizados 

Prefeitura Municipal, 
Governo Estadual 

Educação 
Ambiental 

Educação 
ambiental nos 

espaços públicos 

Destinar áreas públicas como opção 
de lazer, educação ambiental e 

interação urbana 

 100% das áreas públicas com 
ações de educação ambiental  

 Número de áreas públicas 
com ações de educação 
ambiental realizadas em 
relação ao total de áreas 

públicas 

Prefeitura Municipal 

Elaborar e implementar Plano 
Integrado de Educação Ambiental 

100% do Plano Integrado de 
Educação Ambiental 

elaborado e implementado 

  % do Plano Integrado de 
Educação Ambiental 

elaborado e implementado 

Prefeitura Municipal 

Desenvolver atividades de educação 
ambiental através da Casa Ambiente e 

Saúde 

Atividades de educação 
ambiental realizada na Casa 

Ambiente e Saúde 

  Número de atividades de 
educação ambiental 

realizadas na Casa Ambiente 
e Saúde 

Prefeitura Municipal 

Educação 
ambiental nas 

escolas 

Implementar  na grade curricular de 
ensino atividades de educação 

ambiental 

Grade curricular de ensino 
com atividades de educação 

ambiental implantado 

  Grade curricular de ensino 
com atividades de educação 

ambiental 

Prefeitura Municipal, 
Governo Estadual 

Fomentar programas sobre a 
preservação do meio ambiente em 
especial das áreas de mata ciliar do 

Rio Paraíba do Sul 

 Programas relacionados a 
preservação do meio 

ambiente, em especial das 
áreas de mata ciliar do Rio 
Paraíba do Sul implantados 

nas escolas 

 Número de programas 
relacionados a preservação 

do meio ambiente, em 
especial das áreas de mata 
ciliar do Rio Paraíba do Sul 

implantados nas escolas 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; ONG; 

instituições de ensino 

Recomposição 
da Mata Ciliar 

e 
Recuperação 

de Áreas 
Degradadas 

Revitalização da 
vegetação e 

reestabeleciment
o da 

conectividade 
entre fragmentos 

florestais 

Recuperar a mata ciliar dos recursos 
hídricos com o plantio de mudas 

nativas 

50% de APP dos cursos de 
água recuperada 

75% de APP dos cursos de 
água recuperada 

100% de APP dos cursos 
de água recuperada 

% de APP dos cursos de 
água recuperada 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; ONG; 

estabelecimentos privados 
Realizar o fortalecimento de 

programas e ações relacionados à 
preservação e recuperação ambiental 

 Programas relacionados à 
preservação e recuperação 

ambiental implantados e 
fortalecidos 

 Número de programas 
relacionados à preservação 

e recuperação ambiental 
implantados e fortalecidos 

Prefeitura Municipal, 
Governo Estadual;  

Realizar levantamento das áreas 
degradadas a serem recuperadas 

100% do levantamento das 
áreas degradadas a serem 

recuperadas realizado 

  % do levantamento das 
áreas degradas realizado 

Prefeitura Municipal 

Implementar  viveiro municipal 100% do viveiro municipal 
implementado 

  Viveiro Municipal 
Implementado 

Prefeitura Municipal 

Incentivar a produção de mudas para 
fins de recuperação das matas ciliares, 

e áreas degradadas 

Mudas nativas produzidas 
para fins de recuperação 

das matas ciliares 

  Número de mudas nativas 
produzidas para fins de 
recuperação das matas 

ciliares 

Prefeitura Municipal 

Fortalecer o Programa Corta Fogo e 
apoiar a formação de brigadas 

voluntárias 

 100% do Programa Corta 
Fogo fortalecido; e brigadas 

voluntárias formadas 

 Programa Corta Fogo 
fortalecido e número de 

brigadas voluntárias  

Prefeitura Municipal, 
Governo Estadual 

Fomentar parcerias para a 
recuperação e manutenção de APP 

(ONG, entidades sociais, setor privado 

Parcerias realizadas para 
recuperação e manutenção 

de APP 

  Número de parcerias 
realizadas para recuperação 

e manutenção de APP 

Prefeitura Municipal; ONG, 
entidades sociais, setor 

privado escolas) 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
escolas, entre outras) 

Fiscalização 
ambiental 

Promover orientação aos produtores 
rurais em relação à preservação de 

APP 

  100% de produtores rurais 
com orientação em relação 

à preservação de APP 

% de produtores rurais que 
receberam orientação sobre 
a preservação de APP em 

relação ao total de 
produtores rurais  

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; IBAMA. 

Intensificar a fiscalização ambiental  80% do território municipal 
fiscalizado ambientalmente 

100%80% do território 
municipal fiscalizado 

ambientalmente 

% do território municipal 
fiscalizado ambientalmente 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; IBAMA. 

Arborização 
Urbana 

Adequada 

Plano de 
arborização 

urbana 

 Elaborar e implementar o Plano 
Municipal de Arborização urbana 

100% do Plano Municipal de 
Arborização Urbana 

elaborado e parcialmente 
implementado 

100% do Plano Municipal de 
Arborização Urbana 

implementado 

 % do Plano Municipal de 
Arborização Urbana 

elaborado e implementado 

Prefeitura Municipal 

Promover a manutenção da 
arborização urbana 

100% da arborização 
urbana com manutenção 

periódica 

  % da arborização urbana 
com manutenção 

Prefeitura Municipal 

Proteção de 
Áreas 

Especiais 

Proteção de 
mananciais 

Realizar divulgação das áreas 
delimitadas como mananciais de 

abastecimento público 

Divulgação das áreas de 
mananciais de 

abastecimento pública 
realizada 

  Número de divulgação das 
áreas de mananciais de 
abastecimento pública 

realizada 

Prefeitura Municipal, 
Comitê de Bacias 

Hidrográficas; Governo 
Estadual 

Promover a restauração florestal na 
área de proteção de mananciais da 

Serra do Quebra Galhada 

60% da área florestal 
restaurada na área de 

proteção de mananciais da 
Serra do Quebra Galhada 

80% da área florestal 
restaurada na área de 

proteção de mananciais da 
Serra do Quebra Galhada 

100% da área florestal 
restaurada na área de 

proteção de mananciais da 
Serra do Quebra Galhada 

% da área florestal 
restaurada na área de 

proteção de mananciais da 
Serra do Quebra Galhada 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; Comitê 
de Bacias Hidrográficas. 

Identificar através de placas 
sinalizadoras as áreas de manancial 

de abastecimento público 

Total das áreas de 
manancial de abastecimento 

público com placas 
sinalizadoras de 

identificação 

  Número de áreas de 
manancial de abastecimento 

público com placas 
sinalizadoras de identificação 
em relação ao total de áreas 

de manancial 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; Comitê 

de Bacias Hidrográficas 

Estabelecimento 
e manutenção de 
áreas prioritárias 
para conservação 

Realizar análise técnica e de 
viabilidade das áreas prioritárias para 
conservação apontadas no processo 

de revisão do PDM 

100% das áreas apontadas 
como prioritárias para 

conservação no processo de 
revisão do PDM analisadas  

  Análise técnica e de 
viabilidade das áreas 

prioritárias para conservação 
apontadas no processo de 
revisão do PDM efetuadas 

Prefeitura Municipal 

Realizar cadastramento no sistema de 
informações municipais das áreas 

prioritárias para conservação 

100% das áreas prioritárias 
para conservação 

cadastradas no sistema de 
informações municipais 

  % das áreas prioritárias para 
conservação cadastradas no 

sistema de informações 
municipais 

Prefeitura Municipal 

Promover a criação de Reserva 
Municipal Ambiental na região do 

Gomeral/Taquaral 

Reserva Municipal 
Ambiental na região do 

Gomeral/Taquaral criada e 
aprovada em lei 

  Reserva Municipal Ambiental 
na região do 

Gomeral/Taquaral criada e 
aprovada em lei 

Prefeitura Municipal 

Promover a criação do Parque das 
Nascentes 

Parque das Nascentes 
criado e regulamentado 

  Parque das Nascentes 
criado e regulamentado 

Prefeitura Municipal, ONGs 

Elaborar Plano de Manejo da Unidade 
de Conservação (UC) municipal 
Parque Municipal da Serra da 

Mantiqueira 

 100% do Plano de Manejo da 
UC municipal Parque 
Municipal da Serra da 
Mantiqueira elaborado 

 % do Plano de Manejo da 
UC municipal Parque 
Municipal da Serra da 
Mantiqueira elaborado 

Prefeitura Municipal 

Regulamentar e instituir novas UC no  UC instituídas e  Número de UC instituídas e Prefeitura Municipal 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
território municipal regulamentadas no território 

municipal 
regulamentadas no território 

municipal 
Estabelecimento de uma comissão 

interna para o levantamento de áreas 
prioritárias para a conservação, em 

especial de Mata Atlântica 

Comissão interna formada e 
atuante 

  Comissão interna formada  Prefeitura Municipal 
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1.1.2. Política de Mobilidade Sustentável 

 
A mobilidade sustentável consiste no deslocamento de pessoas e cargas no 

espaço urbano, visando a prioridade do transporte coletivo ou não motorizado, como 

forma de diminuir a poluição, os custos, a ocupação do espaço público e agilizar os 

deslocamentos. Envolve também a oferta de qualidade nos meios de deslocamento, 

como calçadas acessíveis e sem obstáculos aos pedestres.  

Nesse contexto é proposta a Política de Mobilidade Sustentável, com vistas a 

promover a mobilidade urbana de forma sustentável, estabelecendo condições 

básicas para o amplo acesso à cidade, contemplando para isso, os diversos tipos de 

modais e os aspectos de acessibilidade. Contempla as seguintes diretrizes: 

 promover a mobilidade municipal (urbana e rural) de forma sustentável; 

 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; 

 garantir condições de mobilidade e acessibilidade utilizando meios de 

transporte públicos e privados; 

 estabelecer adequações no sistema viário para implantação de vias 

específicas para o tráfego de bicicletas – ciclovias e ciclofaixas; 

 considerar as questões de logística empresarial no sistema viário, 

garantindo a fluidez segura no transporte de cargas e mercadorias, 

visando o desenvolvimento econômico; 

 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); 

 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; 
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 articular a melhoria e ampliação de atividades no aeroporto Edu 

Chaves; 

 os programas e projetos previstos nas diretrizes de desenvolvimento 

econômico e as atividades geradoras de tráfego intenso a serem 

previstas na revisão da nova Lei do Uso e Ocupação do Solo, deverão 

prever a mitigação dos fluxos viários; 

 definir e qualificar os corredores de transporte coletivo; 

 incentivar o uso de transporte público coletivo ou não motorizado sobre 

os demais modais; e 

 organizar o tráfego de cargas pesadas e perigosas no Município, em 

especial nas áreas urbanas; 

 garantir recursos financeiros, recursos humanos e equipamentos para 

a promoção da mobilidade urbana e rural no Município. 

 

Destaca-se que a mobilidade urbana e rural é fundamental para o 

desenvolvimento do Município, estando vinculada também aos aspectos de 

ordenamento territorial e promoção da qualidade de vida da população. 

A partir da política são delineados os programas: Integração Regional e 

Estruturação Sistema Viário Municipal; Estruturação do Sistema Viário Urbano; 

Estruturação, Adequação e Padronização das Condições de Circulação e 

Acessibilidade; e por fim, Estruturação do Sistema Municipal de Transportes. Cada 

programa é constituído de seus respectivos projetos e ações específicas para sua 

efetivação, conforme apresenta Quadro 1.2. 
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Quadro 1.2 – Programas, projetos e ações da Política de Mobilidade Sustentável 

Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Integração 
Regional e 

Estruturação 
Sistema Viário 

Municipal 

Anel de integração 
regional 

Promover sistema de Anel Viário: 
necessária a efetivação de 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 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Buscar recursos e promover articulação 
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 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Adequação do sistema 
viário municipal 

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. 

Prefeitura Municipal 

Promover a 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 

Prefeitura Municipal 

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 

Prefeitura Municipal; 
concessionárias de 

serviço da linha férrea. 

Elaborar Plano Municipal de Mobilidade 
para a área rural 

100% do Plano Municipal 
de Mobilidade rural 

elaborado  

  % do Plano Municipal 
de Mobilidade rural 

elaborado 

Prefeitura Municipal 

Manutenção de 
infraestrutura viária 

municipal 

Realizar constante manutenção das 
estradas rurais 

60% da quilometragem 
das estradas rurais com 

manutenção  

100% da quilometragem 
das estradas rurais com 

manutenção 

 % da quilometragem 
das estradas rurais com 
manutenção em relação 

ao total existente 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual. 

Realizar pavimentação e respectivas 
melhorias nas chácaras agrícolas 

 100% das vias 
pavimentadas nas 
chácaras agrícolas 

 % de vias pavimentadas 
em relação ao total nas 

chácaras agrícolas  

Prefeitura Municipal 

Estruturação do 
Sistema Viário 

Urbano 

Readequação de 
hierarquia viária urbana 

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. 

Prefeitura Municipal 

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 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual. 

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 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual. 

Implantar ciclovias nos trechos São 
Manoel / Santa Edwiges até o 

100% das ciclovias 
implantadas no trecho 

  % de ciclovias 
implantadas em relação 

Prefeitura Municipal; 



  
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá – SP 
Produto 5 – Prognóstico 

Versão 02 

 

 

 
28 

 

Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
Pedregulho, e no Gomeral sentido centro São Manoel / Santa 

Edwiges até o 
Pedregulho, e no 

Gomeral sentido centro 

ao trecho total São 
Manoel / Santa Edwiges 
até o Pedregulho, e no 
Gomeral sentido centro 

Realizar estudos de viabilidade técnica 
para a implantação de novos viadutos 
bem como a melhoria dos existentes 

Estudos de viabilidade 
técnica para a 

implantação de novos 
viadutos bem como a 

melhoria dos existentes 
realizados 

  Número de estudos de 
viabilidade técnica para 
a implantação de novos 
viadutos bem como a 

melhoria dos existentes 
realizados 

Prefeitura Municipal; 

Verificar viabilidade técnica e implantar 
mais ciclofaixas e resgate da mesma na 
Av. Antônio da Cunha, reposicionando 

para o meio do canteiro 

Estudos de viabilidade 
para resgate de ciclofaixa 
na Av. Antônio da Cunha 
realizado e implantação 

se for o caso. 

Ciclofaixas implantadas  Extensão de ciclofaixas 
implantadas; 

Estudos de viabilidade 
para resgate de 

ciclofaixa na Av. Antônio 
da Cunha realizado 

Prefeitura Municipal; 

Promover ligação viária do bairro Vila 
Mariana com Santa Luzia 

 100 % da ligação viária do 
bairro Vila Mariana com 
Santa Luzia implantada 

 % da ligação viária do 
bairro Vila Mariana com 
Santa Luzia implantada 

Prefeitura Municipal; 

Elaborar e implementar o Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana, contemplando o 

planejamento da rede cicloviária 

100% do Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana 

elaborado 

60% do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana 

implantado 

100% do Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana 

implantado 

% do Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana 

elaborado e 
implementado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual. 

Estruturação, 
Adequação e 

Padronização das 
Condições de 
Circulação e 

Acessibilidade 

Pavimentação das vias 
urbanas 

Pavimentar as vias urbanas, realizando 
as obras por prioridade 

 100% das vias urbanas 
pavimentadas  

 % de vias urbanas 
pavimentadas em 
relação ao total  

Prefeitura Municipal 

Realizar manutenção da pavimentação 
em Nova Guará 

60% da extensão das vias 
pavimentadas que 

receberam manutenção 
em Nova Guará 

100% da extensão das vias 
pavimentadas que 

receberam manutenção em 
Nova Guará 

 % da extensão das vias 
pavimentadas que 

receberam manutenção 
em Nova Guará 

Prefeitura Municipal 

Elaborar e implementar o Plano Municipal 
de Pavimentação Viária 

100% do Plano Municipal 
de Pavimentação Viária 

elaborado  

60% do Plano Municipal de 
Pavimentação Viária 

implementado 

100% do Plano Municipal 
de Pavimentação Viária 

implementado 

% do Plano Municipal 
de Pavimentação Viária 

elaborado e 
implementado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Promover melhorias e pavimentação das 
travessas na Av. Basf, na Chácara 
Patury, Clube dos 500, Vista Alegre 

100% das melhorias e 
pavimentação das 

travessas na Av. Basf, na 
Chácara Patury, Clube 
dos 500, Vista Alegre 

realizadas 

  Melhorias e 
pavimentação das 

travessas na Av. Basf, 
na Chácara Patury, 

Clube dos 500, Vista 
Alegre realizadas 

Prefeitura Municipal 

Adequação dos 
passeios e calçadas 

Implantar mecanismos de adequação da 
acessibilidade para pessoas com 

deficiência física ou com mobilidade 
reduzida nas áreas urbanas e rurais 

Mecanismos de 
adequação da 

acessibilidade para 
pessoas com deficiência 
física ou com mobilidade 

reduzida implantados 

  Número de mecanismos 
de adequação da 

acessibilidade para 
pessoas com deficiência 

física ou com 
mobilidade reduzida 

implantados  

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; setor 

privado 

Implantar projeto de calçadas/passeios de 
acordo com normas vigentes (em 

especial a NBR 9050/2015), diretrizes do 
PDM e Plano Municipal de Mobilidade 

40% da extensão de 
calçadas implantadas de 
acordo com as normas 

vigentes 

80% da extensão de 
calçadas implantadas de 
acordo com as normas 

vigentes 

100% da extensão de 
calçadas implantadas de 
acordo com as normas 

vigentes 

% de extensão de 
calçadas implantadas 

de acordo com as 
normas vigentes em 

Prefeitura Municipal 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
Urbana e Rural (vias urbanas e estradas 

vicinais) 
relação ao total 

Implantar projeto de readequação das 
calçadas/passeios existentes 

60% de extensão das 
calçadas/passeios 
existentes a serem 

readequados 

100% de extensão das 
calçadas/passeios 
existentes a serem 

readequados 

 % de extensão das 
calçadas/passeios 
existentes a serem 

readequados de acordo 
com projeto 

Prefeitura Municipal 

Sinalização viária 

Instalar sinalização adequada nas vias 
urbanas, adequando conforme a 

infraestrutura existente e aprimorando 
suas condições conforme se consolidem 

novas infraestruturas, como 
pavimentação e passeios 

50% de vias com 
sinalização adequada em 
relação ao total de vias 

100% de vias com 
sinalização adequada em 
relação ao total de vias 

 % de vias com 
sinalização adequada 
em relação ao total de 

vias  

Prefeitura Municipal 

Realizar melhorias na sinalização 
horizontal e vertical das vias 

 100% de vias com 
sinalização horizontal e 
vertical melhoradas em 
relação à demanda total 

 % de vias com 
sinalização horizontal e 
vertical melhoradas em 
relação à demanda total 

Prefeitura Municipal 

Verificar viabilidade e implantar redutores 
de velocidade na Rua Recife (Vista 

Alegre) e Ranieri 

Redutores de velocidade 
na Rua Recife (Vista 

Alegre) e Ranier 
implantados após estudo 
de viabilidade comprovar 

a necessidade 

  Redutores de 
velocidade na Rua 

Recife (Vista Alegre) e 
Ranier implantados 

após estudo de 
viabilidade comprovar a 

necessidade 

Prefeitura Municipal 

Estruturação do 
Sistema Municipal 

de Transportes 

Aprimoramento do 
sistema de transportes 

 Incentivar a implementação de um 
terminal intermodal, aproveitando as 

estruturas viárias e ferroviárias existentes, 
além de englobar uma conexão 

aeroportuária 

  100% do Terminal 
Intermodal implementado 

Terminal Intermodal 
implementado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Promover melhorias na acessibilidade 
com ônibus adaptado à deficientes 
físicos, idosos e/ou com mobilidade 

reduzida 

60% da frota de veículos 
com acessibilidade a 

deficientes físicos, idosos 
e/ou com mobilidade 

reduzida 

100% da frota de veículos 
com acessibilidade a 

deficientes físicos, idosos 
e/ou com mobilidade 

reduzida 

 % da frota de veículos 
com acessibilidade a 
deficientes físicos, 
idosos e/ou com 

mobilidade reduzida 

Prefeitura Municipal; 
concessionárias 

prestadoras de serviço 

Ampliar o itinerário para atendimento do 
bairro Vista Alegre e revisão dos horários 

de ônibus para acesso dos munícipes 
rurais 

Itinerário de ônibus 
ampliado no bairro Vista 
Alegre; horário de ônibus 
readequado para acesso 
dos munícipes da área 

rural 

  Itinerário de ônibus 
ampliado no bairro Vista 

Alegre e horário de 
ônibus readequado para 
acesso dos munícipes 

da área rural 

Prefeitura Municipal; 
concessionárias 

prestadoras de serviço 

Fiscalização e controle 
do sistema de 

transporte público 
coletivo 

Monitorar a condição do sistema em 
relação à manutenção da frota de 

veículos e das estruturas auxiliares 

100% do sistema de 
transporte público coletivo 
monitorado e fiscalizado 

  % do sistema de 
transporte público 

coletivo monitorado e 
fiscalizado 

Prefeitura Municipal 
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1.1.3. Política de Estruturação Sanitária e Serviços Públicos 

 
O crescimento da cidade deve estar compatível com a capacidade de suporte 

das infraestruturas sanitárias e serviços públicos, a fim de evitar danos ambientais e 

garantir a qualidade de vida da população.  

Diante dos aspectos e demandas apontados em etapa anterior, estabeleceu-

se a Política de Estruturação Sanitária e Serviços Públicos, norteada pelas seguintes 

diretrizes: 

 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);

 integrar políticas, programas, projetos e ações governamentais 

relacionadas ao saneamento, como saúde, recursos hídricos, 

desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do solo; 

 definir parâmetros de qualidade de vida da população a partir de 

indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais, que deverão 

nortear as ações relativas ao saneamento; 

 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 

Mantiqueira; 

 implementar programas de reabilitação das áreas de risco;  

 formular políticas de fiscalização e controle para lançamento de 

resíduos sólidos e efluentes domésticos e industriais clandestinos; 

 realizar processos participativos que envolvam diversos setores da 

sociedade civil, de maneira a aprimorar e monitorar a Política de 

Saneamento Ambiental; 

 articular e integrar o Plano Diretor Municipal com o Plano Municipal 

Integrado de Saneamento Básico do Município de Guaratinguetá/SP e 
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o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

de Guaratinguetá/SP; 

 assegurar à população do Município oferta domiciliar de água para 

consumo residencial e outros usos, em quantidade suficiente para 

atender as necessidades básicas e de qualidade compatível com os 

padrões de potabilidade; 

 adequar a expansão da rede de abastecimento às diretrizes 

estabelecidas no plano diretor; 

 implantar medidas de redução e controle de perdas de água, bem 

como estabelecer metas específicas para o assunto; 

 definir estratégias e alternativas para abastecimento de água potável 

em sistemas isolados; 

 implantar medidas que visem a preservação dos mananciais de 

abastecimento de água do município, de forma a garantir a qualidade 

da água distribuída, como por exemplo, a recuperação de nascentes e 

proteção de mananciais; 

 manter e cadastrar as redes de abastecimento de água existentes; 

 levar em consideração no planejamento do Sistema de Abastecimento 

de Água as diversas bacias hidrográficas existentes em Guaratinguetá, 

procurando sempre a melhor gestão dos recursos hídricos do 

município; 

 universalizar a coleta e tratamento de efluentes sanitários no Município; 

 eliminar lançamento de efluentes sanitários in natura nos corpos 

d’água, bem como em sistemas de drenagem urbana; 

 adequar a expansão da rede de esgotamento sanitário às diretrizes 

estabelecidas no plano diretor; 

 definir estratégias e alternativas para implantação de sistemas de 

esgotamento alternativos em locais isolados; 

 manter e cadastrar as redes de esgotamento sanitário existentes; 

 fiscalizar e evitar o lançamento de águas pluviais nas redes coletoras 

de esgotos; 
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 incentivar e promover o reuso de efluentes tratados em usos não 

nobres, de acordo com as legislações vigentes; 

 assegurar sistema de drenagem pluvial, por meio de sistemas físicos 

naturais e construídos, do escoamento das águas pluviais em toda a 

área ocupada do Município, de modo a propiciar a recarga dos 

aquíferos, a segurança e o conforto aos seus habitantes; 

 ampliar e/ou melhorar o sistema de drenagem de águas pluviais nas 

áreas urbanizadas do território, de modo a minimizar a ocorrência de 

alagamentos; 

 adotar bacias hidrográficas como unidades territoriais para 

planejamento, monitoramento e ações; 

 regular o uso e ocupação do solo em cabeceiras e várzeas de bacias 

do Município; 

 preservar as matas ciliares dos corpos hídricos existentes no 

Município; 

 fiscalizar o uso e ocupação do solo em áreas sujeitas a inundações; 

 desenvolver Plano de Macrodrenagem para o Município; 

 promover participação social no planejamento, implantação e operação 

nas ações de drenagem, principalmente no que tange o monitoramento 

de inundações e alagamentos; 

 implementar sistema de gestão integrada de resíduos sólidos 

baseados no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) de Guaratinguetá; garantir acesso de toda a 

população do município aos serviços de coleta, transporte e destinação 

final de resíduos sólidos; 

 promover a destinação correta dos resíduos sólidos gerados no 

Município; 

 incentivar a reciclagem de resíduos e estabelecer metas progressivas; 

 incentivar a compostagem da fração orgânica dos resíduos sólidos; 

 promover a inclusão social, através da participação de cooperativas no 

processo de Coleta Seletiva; 

 garantir a destinação ambiental adequada dos rejeitos; 
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 eliminar a disposição inadequada de rejeitos no Município; 

 responsabilizar poluidor por danos ambientais causados por resíduos 

sólidos devido à sua atividade; 

 promover parcerias com o setor privado no que tange à logística 

reversa; 

 estimular à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo 

de bens e serviços; 

 buscar solução para a disposição adequada de resíduos da construção 

civil (RCC) no Município; 

 incentivar a população a destinar resíduos aproveitáveis ou inservíveis, 

que não sejam coletados no serviço de coleta regular (convencional); 

 promover a educação ambiental como instrumento para sustentação 

das políticas públicas ambientais, buscando a articulação com as 

demais políticas setoriais e com as entidades não governamentais do 

setor; 

 promover melhorias no sistema de fornecimento de energia; 

 promover incentivos para a implementação de alternativas tecnológicas 

de energia elétrica; 

 orientar o planejamento do sistema de iluminação pública, visando a 

abrangência dos serviços a toda população; 

 promover o uso racional e eficiente da energia elétrica na iluminação 

pública; 

 conferir conforto e segurança à população, aos pedestres e do tráfego, 

assegurando adequada iluminação noturna nas vias de circulação, nos 

passeios e nos logradouros públicos, bem como nos espaços livres de 

uso público; 

 promover a compatibilização entre a arborização, através do Meio 

Ambiente, e a iluminação urbana; 

 contribuir para o embelezamento da cidade, aprimorando a iluminação 

em pontos turísticos, monumentos, obras e edificações culturais e 

históricas, parques, áreas verdes e de lazer; 
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 incentivar e criar mecanismos para utilização de energia limpa e 

autossustentável nos projetos de iluminação pública. 

 

Para sua efetivação, está embasada em cinco programas, cada qual com 

seus projetos e ações específicas, a saber: Promoção do Sistema de Abastecimento 

de Água; Promoção do Sistema de Esgotamento Sanitário; Promoção do Sistema de 

Drenagem Urbana; Promoção do Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos; e 

Aprimoramento do Sistema de Energia Elétrica e Iluminação Pública. Os projetos e 

ações especificas de cada um deles estão apresentados no Quadro 1.3, a seguir. 
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Quadro 1.3 – Programas, projetos e ações da Política de Estruturação Sanitária e Serviços Públicos 

Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Promoção do 
Sistema de 

Abastecimento 
de Água 

Estruturação, 
readequação e 

melhorias no sistema 
de abastecimento de 

água 

Implementar o Plano Municipal Integrado de 
Saneamento Básico (PMISB) 

  100% do PMISB 
implementado 

% do PMISB 
implementado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Reavaliar a rede de distribuição de água (muito 
antiga) e implantar melhorias; 

100% Rede de 
distribuição de água 

antiga avaliada e 
melhorias implantadas 

  % da rede de 
distribuição de água 

antiga avaliada e 
melhorias implantadas 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Monitorar os níveis de disponibilidade e 
qualidade do serviço de abastecimento de água 

prestado 

Níveis de disponibilidade 
e qualidade do serviço de 
abastecimento de água 
prestado monitorados 

  Níveis de 
disponibilidade e 

qualidade do serviço 
de abastecimento de 

água prestado 
monitorados 

Prefeitura Municipal; 
prestadoras de serviço 

Realizar estudos para ampliação do sistema de 
abastecimento de água na área rural do 

município 

 100% dos estudos para 
ampliação do sistema de 

abastecimento de água na 
área rural do município 

realizado 

 Estudos para 
ampliação do sistema 
de abastecimento de 
água na área rural do 
município realizado 

Prefeitura Municipal; 
prestadoras de serviço 

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 

Prefeitura Municipal; 
prestadoras de serviço 

Instalar equipamentos para o aprimoramento do 
sistema, buscando aumentar os índices de 

distribuição e melhorar continuamente a 
qualidade do serviço e da água 

 Equipamentos instalados 
para o aprimoramento do 
sistema de abastecimento 

de água 

 Número de 
equipamentos 

instalados para o 
aprimoramento do 

sistema de 
abastecimento de 

água 

Prefeitura Municipal; 
prestadoras de serviço 

Promoção do 
Sistema de 

Esgotamento 
Sanitário 

Estruturação, 
readequação e 

melhorias no sistema 
de esgotamento 

sanitário 

Promover campanhas de conscientização da 
população quanto à limpeza e manutenção das 

fossas sépticas 

100% do território 
municipal com fossas 

sépticas com campanhas 
de conscientização 
quanto à limpeza e 
manutenção dessas 

realizadas  

  % do território 
municipal com fossas 
sépticas em que foram 
realizadas campanhas 

de conscientização 
quanto à limpeza e 
manutenção das 
fossas sépticas  

Prefeitura Municipal; 

Promover a fiscalização do lançamento de 
efluentes sanitários na rede de drenagem pluvial 

e nos corpos hídricos 

80% dos cursos de água 
fiscalizados; 80% da rede 

de drenagem pluvial 
fiscalizada 

100% dos cursos de água 
fiscalizados; 100% da rede 

de drenagem pluvial 
fiscalizada 

 % dos cursos de água 
fiscalizados; % da 
rede de drenagem 
pluvial fiscalizada 

Prefeitura Municipal, 
população em geral. 

Aumentar o índice de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário 

 Índice de 100% da coleta e 
100% tratamento de esgoto 

sanitário 

 Índice de coleta e 
tratamento de esgoto 

sanitário 

Prefeitura Municipal; 
prestadoras de serviço 

Realizar melhorias e ampliações no sistema de 
esgoto sanitário: bairros com problemas na rede 

100% de melhorias e 
ampliações no sistema de 
esgoto sanitário: bairros 

  % de melhorias e 
ampliações no sistema 

de esgoto sanitário: 

Prefeitura Municipal; 
prestadoras de serviço 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
(Clube dos 500 e São Benedito) Clube dos 500 e São 

Benedito realizadas 
bairros Clube dos 500 

e São Benedito 
realizadas 

Implementar o PMISB   100% do PMISB 
implementado 

% do PMISB 
implementado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Promoção do 
Sistema de 
Drenagem 

Urbana 

Estruturação e 
readequação do 

sistema de macro e 
microdrenagem 

urbana 

Implantar estrutura de drenagem urbana 
compatilizada com o sistema existente 

60% da demanda de 
estrutura de drenagem 

urbana implantada 

100% da demanda de 
estrutura de drenagem 

urbana implantada 

 % da demanda de 
estrutura de drenagem 

urbana implantada  

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Realizar mapeamento da rede de drenagem 
urbana de águas pluviais 

70% do mapeamento da 
rede de drenagem urbana 

de águas pluviais 
realizado 

100% do mapeamento da 
rede de drenagem urbana 
de águas pluviais realizado 

 % do mapeamento da 
rede de drenagem 
urbana de águas 
pluviais realizado  

Prefeitura Municipal 

Realizar melhorias e ampliações no sistema de 
drenagem, principalmente nos bairros Jardim do 

Vale, Tamandaré, Campo do Galvão, Centro, 
Cohab, Pedregulho 

100% de melhorias e 
ampliações no sistema de 

drenagem nos bairros 
Jardim do Vale, 

Tamandaré, Campo do 
Galvão, Centro, Cohab, 
Pedregulho realizados 

  % de melhorias e 
ampliações no sistema 

de drenagem nos 
bairros Jardim do 
Vale, Tamandaré, 
Campo do Galvão, 

Centro, Cohab, 
Pedregulho realizados 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Implantar, de forma prioritária, sistema de 
microdrenagem urbana nas áreas suscetíveis a 

inundações (casos nos bairros Beira Rio, 
Parque do Sol, Alamedas) 

80% de sistema de 
microdrenagem urbana 
nas áreas suscetíveis a 
inundações (casos nos 

bairros Beira Rio, Parque 
do Sol, Alamedas) 

implantado 

100% de sistema de 
microdrenagem urbana nas 

áreas suscetíveis a 
inundações (casos nos 

bairros Beira Rio, Parque 
do Sol, Alamedas) 

implantado 

 % de sistema de 
microdrenagem 

urbana nas áreas 
suscetíveis a 

inundações (casos 
nos bairros Beira Rio, 

Parque do Sol, 
Alamedas) implantado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Elaborar e implementar o Plano de 
Macrodrenagem e Saneamento Ambiental 

100% do Plano de 
Macrodrenagem e 

Saneamento Ambiental 
elaborado e 20% 

implementado 

80% do Plano de 
Macrodrenagem e 

Saneamento Ambiental 
implementado 

100% do Plano de 
Macrodrenagem e 

Saneamento Ambiental 
implementado 

% do Plano de 
Macrodrenagem e 

Saneamento 
Ambiental elaborado e 

implementado 

Prefeitura Municipal 

Elaborar Plano de Contenção de Enchentes 
100% do Plano de 

Contenção de Enchentes 
elaborado 

  % do Plano de 
Contenção de 

Enchentes elaborado 

Prefeitura Municipal 

Realizar campanhas de incentivo ao reuso de 
águas pluviais 

100% dos bairros urbanos 
e área rural com 

campanhas de incentivo 
ao reuso de águas 
pluviais realizadas 

  Bairros/setores 
urbanos e rurais/ com 

campanhas de 
incentivo ao reuso de 

águas pluviais 
realizadas 

Prefeitura Municipal,  

Adotar dispositivos urbanísticos em lei para 
controlar e/ou impedir a ocupação de novas 

áreas suscetíveis a inundações ou 
deslizamentos 

Lei municipal de uso e 
ocupação do solo 

municipal regulamentado. 

  Lei municipal de uso e 
ocupação do solo 

municipal 
regulamentado. 

Prefeitura Municipal 

Promoção do 
Sistema de 

Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Aperfeiçoamento no 
sistema de coleta e 

destinação de 
resíduos sólidos 

urbanos 

Implementar o Plano Municipal de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) 

100% do PMGIRS 
elaborado 

60% do PGIRS 
implementado 

100% do PGIRS 
implementado 

% do PMGIRS 
elaborado e 

implementado 

Prefeitura Municipal 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Aperfeiçoamento do 
sistema de coleta 

seletiva 

Fortalecer campanhas de coleta seletiva no 
Município 

100% dos bairros urbanos 
e área rural com 

campanhas de coleta 
seletiva realizadas 

  Bairros/setores 
urbanos e rurais/ com 
campanhas de coleta 

seletiva realizadas 

Prefeitura Municipal, 
prestadores de 

serviço.  

Expandir a coleta seletiva em todo o município, 
inclusive com a implementação de mais Pontos 

de Entrega Voluntária (PEV) 

80% de atendimento da 
coleta seletiva em todo o 

Município; PEVs 
implantados 

100% de atendimento da 
coleta seletiva em todo o 

Município; PEVs 
implantados 

 % de atendimento da 
coleta seletiva em 
todo o Município; 
número de PEVs 

implantados 

Prefeitura Municipal, 
prestadores de 

serviço. 

Cadastrar os catadores de resíduos recicláveis 
e promover atualização constante 

60% dos catadores de 
resíduos recicláveis 

cadastrados 

100% dos catadores de 
resíduos recicláveis 

cadastrados e atualizados 

 % de catadores de 
resíduos recicláveis 
cadastrados, com 

constante atualização  

Prefeitura Municipal,  

Educação e 
conscientização 

ambiental 

Promover campanhas de conscientização 
ambiental e da importância do descarte 

apropriado de resíduos para a população em 
geral 

100% dos bairros urbanos 
e área rural com 
campanhas de 
conscientização 
ambiental e da 

importância do descarte 
apropriado de resíduos 

realizadas 

  % dos bairros urbanos 
e área rural com 
campanhas de 
conscientização 
ambiental e da 
importância do 

descarte apropriado 
de resíduos realizadas 

Prefeitura Municipal, 
prestadores de 

serviço.  

Promover a manutenção e constante 
aprimoramento do projeto de educação 
ambiental nas escolas, salientando a 

importância da separação de resíduos, entre 
outras ações 

 100% do projeto de 
educação ambiental nas 

escolas implantado; 100% 
das escolas com projeto de 

educação ambiental 
implantado 

 % de implantação do 
projeto de educação 

ambiental nas escolas; 
% de escolas com 

projeto de educação 
ambiental implantado 

Prefeitura Municipal, 
prestadores de 

serviço. 

Gestão dos Resíduos 
de Serviços de Saúde 

(RSS)  

Exigir e monitorar os Planos de Gestão de 
Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) de 

estabelecimentos privados 

 100% dos 
estabelecimentos privados 
com PGRSS elaborados e 

implantados  

 % de 
estabelecimentos 

privados com PGRSS 
elaborados e 

implantados em 
relação ao total 

existente 

Prefeitura Municipal 

Elaborar e implantar o PGRSS na esfera pública 

100% do PGRSS na 
esfera pública elaborado 

e implantado 

  % do PGRSS na 
esfera pública 
elaborado e 
implantado 

Prefeitura Municipal 

Gestão dos resíduos 
da construção civil 

(RCC) 

Elaborar  Plano de Gestão dos Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC) municipal (obras 

públicas) 

100% do PGRCC 
municipal elaborado 

  % do PGRCC 
municipal elaborado 

Prefeitura Municipal 

Realizar a fiscalização de áreas públicas vazias 
para evitar o descarte de entulhos nessas áreas 

60% redução de áreas 
públicas vazias com 
descarte de entulhos 

100% redução de áreas 
públicas vazias com 
descarte de entulhos 

 % redução de áreas 
públicas vazias com 
descarte de entulhos 

Prefeitura Municipal 

Realizar estudos de viabilidade técnica e 
financeira para disposição final adequada de 

RCC 

100% dos estudos de 
viabilidade técnica e 

financeira para disposição 
final adequada de RCC 

realizados 

  Estudos de viabilidade 
técnica e financeira 
para disposição final 
adequada de RCC 

realizados 

Prefeitura Municipal 

Cadastrar as empresas licenciadas que 
realizam coleta de resíduos da construção civil 

80% de empresas 
licenciadas cadastradas 

100% de empresas 
licenciadas cadastradas na 

 % de empresas 
licenciadas 

Prefeitura Municipal 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
(RCC) para monitorar os procedimentos de 

coleta, transporte, destinação e 
reaproveitamento dos materiais gerados 

na prefeitura municipal prefeitura municipal cadastradas na 
prefeitura municipal 

Aprimoramento 
do Sistema de 

Energia Elétrica e 
Iluminação 

Pública 

Promoção de 
alternativas 

tecnológicas de 
energia elétrica 

Realizar estudos específicos para 
implementação de alternativas tecnológicas de 

energia elétrica 

  Estudos específicos para 
implementação de 

alternativas tecnológicas de 
energia elétrica realizados 

Número de estudos 
específicos para 

implementação de 
alternativas 

tecnológicas de 
energia elétrica 

realizados 

Prefeitura Municipal 

Monitoramento e 
atualização dos 

equipamentos de 
iluminação pública 

Realizar melhorias na iluminação pública nos 
bairros 

 100% de vias e espaços 
públicos com iluminação 
pública que receberam 
melhorias em relação a 

demanda 

 % de vias e espaços 
públicos com 

iluminação pública que 
receberam melhorias 

em relação a 
demanda  

Prefeitura Municipal 

Verificar viabilidade e implantar agência 
reguladora de iluminação pública 

 Agência reguladora de 
iluminação pública 

implantada após estudos 
(caso positivo) 

 Agência reguladora de 
iluminação pública 
implantada após 

estudos (caso 
positivo) 

Prefeitura Municipal 
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1.1.4. Política de Regulação do Uso e Ocupação do Solo Municipal 

No contexto dos aspectos territoriais de Guaratinguetá, para que o Município 

se desenvolva sustentavelmente, integrando os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, faz-se necessário o planejamento ordenado do território municipal, 

consolidado pela implementação do Plano Diretor Municipal e suas leis 

complementares de regulação do uso e ocupação do solo urbano e rural, bem como 

na aplicação dos instrumentos urbanísticos, jurídicos e políticos, em especial 

aqueles previstos no Estatuto da Cidade.  

Assim, determinou-se a Política de Regulação do Uso e Ocupação do Solo 

Municipal, sendo que algumas questões são complementares à Política da Garantia 

e Potencialização da Qualidade de Vida da População. Constituída pelas seguintes 

diretrizes: 

Do uso o ocupação do solo municipal: 

 promover o ordenamento territorial das áreas urbanas, fomentando a 

ocupação, o crescimento e o desenvolvimento sustentável do 

Município; 

 promover o ordenamento territorial da área rural, garantindo o manejo 

sustentável dos recursos naturais; 

 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; 

 adequar o adensamento  à capacidade de suporte do meio populacional

físico, potencializando a utilização das áreas bem providas de 

infraestrutura e equipamentos, evitando a sobrecarga nas redes 

instaladas; 

 controlar 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; 
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 elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da proteção dos 

ambientes natural e construído; 

 elevar a qualidade de vida da população, assegurando saneamento 

ambiental, infraestrutura, serviços públicos, equipamentos sociais e 

espaços verdes e de lazer qualificados; 

 garantir a acessibilidade universal, entendida como o acesso de todos 

e todas a qualquer ponto do território, por intermédio da rede viária e 

do sistema de transporte público; 

 consolidar e qualificar os centros principal e secundários, 

caracterizando e promovendo a identidade histórica, cultural e de 

organização de comunidades e representação social no território; 

 manter índices de permeabilidade adequados para o solo, aumentando 

as restrições ambientais nas regiões de cabeceiras de cursos d’água e 

recarga de aquíferos subterrâneos;conter o avanço irregular da 

ocupação habitacional ao norte da área urbanizada, garantindo a 

proteção dos mananciais; 

 estimular parcerias entre os setores público e privado em projetos de 

urbanização e de ampliação e transformação dos espaços públicos da 

Cidade, mediante o uso de instrumentos para o desenvolvimento 

urbano atendendo às funções sociais da cidade; 

 organizar o desenvolvimento da cidade, através da distribuição 

espacial da população e das atividades econômicas do Município, 

priorizando a ocupação dos vazios urbanos e o crescimento ordenado 

do espaço urbano sustentável; 

 promover o desenvolvimento sustentável, isto é, que seja socialmente 

justo, ambientalmente equilibrado e economicamente includente; 

 manter atualizada a regulamentação de uso e ocupação do solo 

integradas ao desenvolvimento urbano e municipal e a Áreas de 

Proteção dos Mananciais; 

 ordenar e controlar o uso e ocupação do solo de modo adequado em 

relação à capacidade de suporte da infraestrutura urbana, à proteção 
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do meio natural, à otimização do imóvel urbano, resultando na sua 

plena utilização e função social da propriedade; 

 considerar a paisagem urbana e os elementos naturais como 

referências para a estruturação do território; 

 promover o acesso à terra, por meio do emprego de instrumentos que 

assegurem a utilização adequada das áreas vazias e subutilizadas; 

 implementar programas de reabilitação física e ambiental nas áreas de 

risco; 

 recuperar as condições, a paisagem e equilíbrio ambiental das áreas 

legalmente protegidas, não passíveis de parcelamento e urbanização e 

de regularização fundiária, tais como as de mata ciliar, áreas verdes e 

parques; 

 fortalecer os mecanismos e instâncias de participação com 

representantes do poder público, dos usuários e do setor produtivo na 

formulação e deliberação das políticas, na definição das prioridades e 

na implementação dos programas; 

 regulamentar as atividades geradores de tráfego intenso a serem 

previstas na revisão da nova Lei do Uso e Ocupação do Solo; 

 garantir que o patrimônio ambiental seja compatibilizado com a 

ocupação urbana; 

 regulamentar instrumentos urbanísticos voltados a preservação do 

patrimônio material; 

 promover a implantação de parques lineares; de lazer e/ou ecológicos 

de acordo com as características do local, em especial das áreas 

delimitadas no Zoneamento Municipal; 

 ampliar a oferta de áreas verdes públicas. 

 

Da Habitação: 

 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 
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ocupadas por população de baixa renda, visando à inclusão social de 

seus habitantes; 

 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; 

 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; 

 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; 

 reduzir as moradias inadequadas em suas componentes: carência de 

infraestrutura (saneamento básico, energia elétrica); ausência de 

banheiro exclusivo; cobertura inadequada; e inadequação fundiária; 

 reduzir os impactos de assentamentos precários sobre as áreas de 

proteção ambiental; 

 priorizar a população de baixa renda; e residente em imóveis ou áreas 

insalubres, áreas de risco e áreas de preservação permanente; 

 normatizar e divulgar os critérios para aproveitamento de áreas para 

Habitação para população de baixa renda através de empreendimentos 

de produção de Habitação de Interesse Social1 - HIS e Habitação de 

Mercado Popular - HMP2 pela iniciativa privada; 

 promover a regularização fundiária de interesse social nos 

assentamentos irregulares; 

 promover e estimular a produção de habitação de interesse social; 
                                            
1 Habitação de Interesse Social (HIS) é aquela destinada à população com renda familiar mensal 
limitada a 3 (três) salários mínimos, produzida diretamente pelo poder público municipal ou com sua 
expressa anuência. 
2 Habitação de Mercado Popular (HMP) é aquela destinada à população com renda familiar mensal 
superior à 3 salários mínimos até 10 salários mínimos. 
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 criar e implantar programas de subsídios municipais com o objetivo de 

viabilizar o acesso à habitação de interesse social para população com 

renda familiar mensal de até três salários mínimos; 

 diversificar as formas de acesso à habitação de interesse social, 

sempre adequando o atendimento à capacidade de pagamento da 

população beneficiada; 

 promover estudos e projetos de aluguel social como forma de viabilizar 

o acesso à habitação de interesse social aos mais diversos segmentos 

da população, tais como estudantes, jovens e idosos, priorizando a 

população de baixa renda; 

 promover assistência técnica e jurídica gratuitas para a população de 

baixa renda, nos termos da legislação federal; 

 estimular a produção, pela iniciativa privada, de unidades habitacionais 

voltadas para o mercado popular; 

 buscar a integração dos programas de habitação municipal, estadual e 

federal, propiciando a otimização dos recursos aplicados em projetos 

de habitação de interesse social; 

 monitorar a política de habitação de interesse social por meio de um 

sistema permanentemente atualizado permitindo o acesso da 

população às informações monitoradas; 

 autorizar o órgão municipal de política habitacional a realização de 

projetos para construção de edifícios de até 4 (quatro) pavimentos, 

promovendo a verticalização das unidades habitacionais de interesse 

social em regiões passíveis de revitalização, para criação de áreas de 

lazer, cultura, convivência e de implantação de equipamentos públicos; 

 garantir transparência e a publicação, inclusive em sítio eletrônico, do 

cadastro de inscrições permanente, com o registro das pessoas que 

têm interesse na aquisição de imóveis do programa habitacional 

municipal, bem como também das unidades habitacionais entregues 

pelo Poder Público, disponibilizando o nome e número de inscrição; 
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 desenvolver estudos para a promoção de políticas públicas voltadas à 

redução do déficit habitacional, por meio da habitação de interesse 

social e aos grupos vulneráveis (famílias) e em situação de risco;3 

 incentivar a adoção de tecnologias socioambientais, em especial as 

relacionadas ao uso de energia solar, gás natural e ao manejo da água 

e dos resíduos sólidos e à agricultura urbana, na produção de 

Habitação de Interesse Social e na urbanização de assentamentos 

precários; 

 estabelecer a Cota de Habitação de Interesse Social, entendida como 

a contrapartida obrigatória exigida nos empreendimentos de grande 

porte para a produção de habitação de interesse social;4 

 Criar lei Municipal específica para regulamentar a Cota de Habitação 

de Interesse Social; 

 promover a urbanização de assentamentos precários do ponto de vista 

urbanístico e ambiental, prevendo o atendimento habitacional, 

preferencialmente no mesmo local; 

 promover a regularização urbanística, jurídica, fundiária e ambiental, 

entre outras, de assentamentos precários e irregulares, inclusive com o 

reconhecimento e regularização das atividades comerciais e de serviço 

já existentes nos locais; 

 promover o atendimento habitacional na forma de prestação de serviço 

social e público às famílias em condições de vulnerabilidade ou risco 

social, incluindo as pessoas que ocupam logradouros e praças 

públicas; 

 promover soluções habitacionais adequadas, urbanizadas e definitivas 

para a população de baixa renda que foram realocadas dos seus locais 

                                            
3 A assistência técnica será destinada aos projetos e a execução de habitações de interesse social 
para famílias de baixa renda e projetos de interesse coletivo, de forma pública e gratuita, a ser 
regulamentada em lei específica. 
4 Sem prejuízo as demais obrigações previstas na legislação, a contrapartida para cumprimento da 
Cota de Habitação de Interesse Social poderá ser exigida de forma isolada ou cumulativa, conforme o 
caso, consistindo em: I - produção de unidades de Habitação de Interesse Social no próprio 
empreendimento em área próxima; 
II - transferência não onerosa em favor do Município de imóvel em áreas próximas para fins 
exclusivos para habitação de interesse social; III - depósito de recursos financeiros ao FMHIS. 
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de moradia em razão da necessidade de recuperação e proteção 

ambiental, da existência de riscos geológicos e hidrológicos e da 

execução de obras públicas, preferencialmente no mesmo distrito, com 

a participação das famílias no processo de decisão; 

 garantir alternativas habitacionais para a população removida das 

áreas de risco ou decorrentes de programas de recuperação ambiental 

e intervenções urbanísticas; 

 considerar as condicionantes ambientais nas intervenções 

habitacionais, com a articulação entre urbanização e regularização 

fundiária de assentamentos precários em programas de saneamento 

ambiental integrado, por meio dos perímetros de ação integrada; 

 promover o Serviço de Moradia Social5, conforme diretrizes e objetivos 

previstos na lei do plano diretor e em lei específica; 

 O serviço de Moradia Digna Social deverá observar as diretrizes e 

princípios contidos na lei do Plano diretor e ainda os seguintes: 

 gestão compartilhada, por meio de parcerias entre o Poder 

Público e a sociedade civil; 

 constituição de parque imobiliário público, vinculado a 

programas de locação social e transferência da posse; 

 adoção de medidas para ampliar a oferta de imóveis privados 

para o Serviço de Moradia Social; 

 acompanhamento socioeducativo, previamente à ocupação das 

unidades e na sua pós ocupação; 

 definição, no âmbito do Conselho Municipal de Habitação, de 

medidas para o acompanhamento, monitoramento e 

aperfeiçoamento dos programas decorrentes. 

 

 

 
                                            
5 Serviço de Moradia Social é a ação de iniciativa pública realizada com a participação direta dos 
beneficiários finais e de entidades da sociedade civil, que associa a produção habitacional de 
interesse social, ou as demais formas de intervenção urbanísticas, com regras específicas de 
fornecimento de serviços públicos e investimentos em políticas sociais, adequando-os às 
características de grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social. 



  
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá – SP 
Produto 5 – Prognóstico 

Versão 02 

 

 

 
46 

 

Da disciplina para novos empreendimentos: 

 Para a implantação de novos empreendimentos habitacionais, deverão 

ser observadas as seguintes diretrizes: 

 os empreendimentos criados nas ZEIS devem estar incluídos na 

malha de serviços públicos da cidade (rede de saneamento, 

rede de água, rede de eletricidade, transporte, sistema viário, 

calçamento); 

 todo empreendimento novo deverá emitir um Estudo de Impacto 

de Vizinhança e caso seja apontado que há necessidade de ser 

criado equipamentos públicos, o poder público deverá assumir 

um Termo de Compromisso para a viabilidade do 

empreendimento (creche, escola, UBS); 

 o poder executivo irá elaborar lei de incentivo à criação de 

comércio ou de corredor comercial nos loteamentos para novos 

empreendimentos de HIS e HMP; 

 para aprovação de empreendimentos habitacionais unifamiliar e 

multifamiliar, o empreendedor deverá apresentar até três 

modelos de expansão da unidade habitacional, que deverá ser 

respeitado pelos proprietários. 

 promover a aprovação de projetos de construção de empreendimentos 

habitacional e comercial (até 500m²) automaticamente, desde que 

sejam apresentados: planta simplificada digitalizada; e projeto de 

acordo com a Lei de Zoneamento e Uso do Solo; 

 criar Sistema Integrado de Licenciamento (SIL) em conjunto com a 

CETESB, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiro; 

 promover a padronização das calçadas quando da sua implantação ou 

reforma, seguindo modelos estipulados pela Secretaria Municipal de 

Habitação; 

 criar legislação específica para o estabelecimento de normatização 

para condomínios horizontais de pequeno ou grande porte, 

especialmente as com características de vilas multifamiliares; 
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Regularização fundiária de interesse social: 

 atualizar a legislação municipal relativa à regularização fundiária de 

interesse social, compatibilizando-a com a legislação federal, em 

especial: instituição do projeto de regularização fundiária; 

estabelecimento de parâmetros especiais de urbanização, uso e 

ocupação do solo e de edificações, respeitadas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais; 

estabelecimento de critérios para a regularização fundiária de interesse 

social em Áreas de Preservação Permanente inseridas em área urbana 

consolidada; 

 promover a regularização fundiária de interesse social, dotando a 

gestão municipal de instrumentos legais para tal; 

 priorizar a permanência da população na área ocupada, assegurando o 

nível adequado de condições urbanísticas, sociais e ambientais, tais 

como salubridade, estabilidade, segurança, infraestrutura e acesso a 

serviços públicos, exceto quando não for possível assegurar a 

permanência pelo advento de situação de risco comprovado para as 

famílias, bem como por questões ambientais e urbanísticas 

irreversíveis; 

 promover o reassentamento da população residente preferencialmente 

para o entorno imediato, conforme plano de reassentamento 

previamente acordado com a população envolvida; 

 promover medidas para prevenção, mediação e solução de conflitos 

fundiários coletivos; 

 desenvolver ações com o propósito de estabelecer o menor custo 

possível, incluindo a possibilidade de gratuidade em relação a todo o 

processo de regularização; 

 considerar o histórico da área a ser regularizada e não apenas a sua 

realidade atual para reconhecer a condição de interesse social. 

 

Assim como as demais políticas, também é composta por programas 

(Estruturação dos Instrumentos Urbanísticos; Ordenamento do Uso e Ocupação do 
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Solo Urbano; Estruturação do Uso e Ocupação do Solo Rural) com seus respectivos 

projetos e ações específicas com vistas a promover a sua efetivação, conforme se 

apresenta no Quadro 1.4, a seguir. 
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Quadro 1.4 – Programas, projetos e ações da Política de Regulação do Uso e Ocupação do Solo 

Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Estruturação dos Instrumentos 
Urbanísticos 

Regulamentação 
dos instrumentos 

urbanísticos 

Implementar  instrumentos urbanísticos 
do Estatuto da Cidade quando houver 

necessidade 

Projeto de lei de 
instrumentos urbanísticos 

elaborados, a partir de 
debate no Conselho do 

Plano Diretor após 
aprovação da revisão do 

PDM; alguns 
instrumentos aprovados, 

regulamentados e 
implantados 

Instrumentos aprovados, 
regulamentados e 

implantados 

Instrumentos aprovados, 
regulamentados e 

implantados 

Número de 
instrumentos 
urbanísticos 
aprovados, 

regulamentados e 
implantados 

Prefeitura Municipal 

Realizar a revisão da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo através de estudo 

participativo do zoneamento ambiental 
(zoneamento ecológico econômico – 

ZEE) da cidade 

Lei de Uso e Ocupação 
do Solo revisada e 

aprovada 

  Lei de Uso e 
Ocupação do Solo 

revisada e aprovada 

Prefeitura Municipal 

Verificar a permissão de instalação de 
igreja através de lei específica e, como 
todos os demais usos permitidos, ser 

permitido em zonas específicas 

Lei de Uso e Ocupação 
do Solo revisada em 

relação aos usos 
comunitários e aprovada 

  Lei de Uso e 
Ocupação do Solo 

em relação aos usos 
comunitários 

revisada e aprovada 

Prefeitura Municipal 

Ordenamento do Uso e 
Ocupação do Solo Urbano 

Controle de uso e 
ocupação do solo 

urbano 

Promover o parcelamento do solo de 
acordo com a revisão do PDM 

Parcelamento do solo de 
acordo com a revisão do 

PDM implantado 

Parcelamento do solo de 
acordo com a revisão do 

PDM implantado 

Parcelamento do solo de 
acordo com a revisão do 

PDM implantado 

Número de 
parcelamentos do 

solo implantados de 
acordo com a 

revisão do PDM 

Prefeitura Municipal 

Capacitar técnicos do setor de 
fiscalização periodicamente 

80% 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 

Prefeitura Municipal 

Promover a fiscalização do uso e 
ocupação do solo urbano 

80% do território urbano 
fiscalizado 

100% do território urbano 
fiscalizado 

 % do território 
urbano fiscalizado 

Prefeitura Municipal, 
população em geral. 

Restringir a ocupação em áreas de risco 
geotécnico e de inundação 

Projeto de Lei de uso e 
ocupação do solo urbano 

e rural aprovado, 
regulamentado e 

implantado. 

Lei de uso e ocupação do 
solo urbano e rural 

consolidada 

Lei de uso e ocupação do 
solo urbano e rural 

consolidada 

Legislação de uso e 
ocupação do solo 
regulamentada e 

implantada 

Prefeitura Municipal 

Promover a divulgação de áreas 
impróprias para a ocupação do solo 

urbano 

Áreas impróprias para a 
ocupação do solo urbano 

divulgadas 

  Número de 
divulgações de áreas 

impróprias para a 
ocupação do solo 
urbano realizadas 

Prefeitura Municipal 

Incentivar a ocupação em vazios urbanos 
a fim de otimizar a infraestrutura 

30% de vazios urbanos 
com infraestrutura sendo 

ocupados 

80% de vazios urbanos 
com infraestrutura sendo 

ocupados 

100% de vazios urbanos 
com infraestrutura 

%/número de vazios 
urbanos com 

infraestrutura sendo 
ocupados 

Prefeitura Municipal 

Realizar o mapeamento quantitativo de 
lotes urbanos não edificados no Município 

100% do mapeamento de 
lotes urbanos não 

edificados realizado 

  % do mapeamento 
de lotes urbanos não 
edificados realizado 

Prefeitura Municipal 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
Promover a revitalização do centro da 

cidade, tornando-o apto para a prática do 
Turismo Cultural-Religioso, mediante a 

implantação de circuito turístico, a 
preservação e revitalização do patrimônio 
arquitetônico e a construção de espaços 

receptivos e de estacionamentos 
próximos à Matriz de Santo Antônio, 
Gruta Nossa Senhora de Lourdes e 

Santuário de Frei Galvão 

60% do Centro da Cidade 
revitalizado; 40% do 

circuito turístico 
implantado; espaços 

receptivos e 
estacionamentos 

construídos 

80% do Centro da Cidade 
revitalizado; 100% do 

circuito turístico 
implantado; espaços 

receptivos e 
estacionamentos 

construídos 

100% do Centro da Cidade 
revitalizado; 100% do circuito 
turístico implantado; espaços 

receptivos e 
estacionamentos construídos 

% do Centro da 
Cidade revitalizado; 

% do circuito turístico 
implantado; número 

de espaços 
receptivos e 

estacionamentos 
construídos 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Delimitar e regulamentar a Zona Especial 
de Turismo na sede urbana 

Projeto de Lei de uso e 
ocupação do solo urbano 

e rural com a 
regulamentação da Zona 

Especial de Turismo 
aprovado, regulamentado 

e implantado. 

Projeto de Lei de uso e 
ocupação do solo urbano e 

rural com a 
regulamentação da Zona 

Especial de Turismo 
consolidada 

Projeto de Lei de uso e 
ocupação do solo urbano e 
rural com a regulamentação 

da Zona Especial de Turismo 
consolidada 

Legislação de uso e 
ocupação do solo 

com a 
regulamentação da 
Zona Especial de 

Turismo 
regulamentada e 

implantada 

Prefeitura Municipal 

Promover melhorias na infraestrutura dos 
polos industriais 

70% de infraestruturas 
implantadas nos polos 

indústrias 

100% de infraestruturas 
implantadas nos polos 

indústrias 

 % de infraestruturas 
implantadas nos 
polos indústrias 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Promover a ampliação de áreas 
industriais no Município 

Áreas (porções) 
industriais implantadas no 

território municipal 

  Número de áreas 
(porções)  industriais 

implantadas no 
território municipal  

Prefeitura Municipal 

Divulgar a Zona Turística Religiosa na 
sede urbana 

Zona Turística Religiosa 
na sede urbana divulgada 

Zona Turística Religiosa na 
sede urbana divulgada 

Zona Turística Religiosa na 
sede urbana divulgada 

Zona Turística 
Religiosa na sede 
urbana divulgada 

 Prefeitura Municipal

Promover a regularização de loteamentos 
irregulares e/ou clandestinos, tais como: 

Residencial Santa Bárbara (Jardim 
Modelo), Região da Vila Sapé em frente à 

Praça Machado de Assis, (terreno da 
antiga Light e Estrada do Império); Rua 
Jasmim e Chácaras Patury (Clube dos 

500) 

40% dos loteamentos 
irregulares e/ou 

clandestinos 
regularizados 

80% dos loteamentos 
irregulares e/ou 

clandestinos regularizados 

100% dos loteamentos 
irregulares e/ou clandestinos 

regularizados 

% dos loteamentos 
irregulares e/ou 

clandestinos 
regularizados 

 Prefeitura Municipal

Promoção 
habitacional 

Implementar cadastro habitacional  e 
constante atualização 

80% do cadastro 
habitacional 

implementado 

100% do cadastro 
habitacional implementado 

 % do cadastro 
habitacional 

implementado; 
número de 

atualizações 
realizadas 

 Prefeitura Municipal

Promover a 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 

Prefeitura Municipal; 
 Governo Estadual

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 

Prefeitura Municipal; 
 Governo Estadual
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
beira do Rio Paraíba 

do Sul 

Elaborar e implementar o Plano Municipal 
de Habitação (PMH), com base em 

processos participativos, no prazo de 18 
meses meses, contados do início da 

vigência da Lei do PDM, e promover a 
sua revisão, no mínimo a cada quatro 

anos; 

100% do Plano Municipal 
de Habitação elaborado e 

20% implementado 

60% do Plano Municipal de 
Habitação implementado 

100% do Plano Municipal de 
Habitação implementado 

% do Plano 
Municipal de 

Habitação elaborado 
e implementado 

Prefeitura Municipal 

Integrar a politica habitacional do 
Município ao Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS) 

Politica habitacional do 
Município integrado ao 

SNHIS 

  Politica habitacional 
do Município 

integrado ao SNHIS 

Prefeitura Municipal 

Criar Sistema Integrado de Licenciamento 
(SIL) em conjunto com a CETESB, 

Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiro 

   % do SIL criado e 
implementado 

Prefeitura Municipal; 
CETESB; 

Executar a regularização fundiária nos 
bairros irregulares 

70% dos bairros 
irregulares regularizados 

fundiarimente 

100 % dos bairros 
irregulares regularizados 

fundiarimente 

 % dos bairros 
irregulares 

regularizados 
fundiarimente 

Prefeitura Municipal 

Realizar estudos de viabilidade jurídica 
para criação do programa Via Rápida 

Cartório - para regularização 

Estudos de viabilidade 
jurídica para criação do 
programa Via Rápida 

Cartório realizada 

  Estudos de 
viabilidade jurídica 

para criação do 
programa Via Rápida 

Cartório realizada 

Prefeitura Municipal 

Realizar a fiscalização de novos 
loteamentos 

100% dos loteamentos 
novos fiscalizados 

  % dos loteamentos 
novos fiscalizados 

Prefeitura Municipal 

Revisar e implementar o programa de 
locação social para Habitação de 

Interesse Social 

80% das ações/atividades 
do Programa de locação 
social para Habitação de 

Interesse Social 
implementado 

100% das ações/atividades 
do Programa de locação 
social para Habitação de 

Interesse Social 
implementado 

 % das 
ações/atividades do 

Programa de locação 
social para 

Habitação de 
Interesse Social 
implementado 

Prefeitura Municipal 

Aplicar os instrumentos previstos para a 
regularização fundiária de interesse 
social, em especial a demarcação 

urbanística e a legitimação da posse, 
inclusive em área de preservação 
ambiental, quando presentes os 

requisitos legais 

Instrumentos urbanísticos 
voltados regularização 
fundiária de interesse 
social regulamentados 

  Número de leis 
regulamentadas 

voltadas a 
regularização 
fundiária de 

interesse social 

Prefeitura Municipal 

Debater, de modo participativo e 
integrado com os demais entes 

federativos, mecanismos para prevenir e 
mediar conflitos fundiários urbanos, 
buscando soluções negociadas e 

alternativas de moradia para as famílias 
despejadas. 

Debates realizados e 
soluções delineadas e 

implementadas. 

  Número de debates 
realizados; número 

de conflitos 
fundiários urbanos 

mediados 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual, 

ONGs.; associações  

Apoiar a produção social de moradia por 
meio de fomento às associações, 
cooperativas e demais entidades 

Apoios a produção social 
de moradia realizados  

  Número de apoios a 
produção social de 

moradia 
realizados/ano 

Prefeitura Municipal; 
associações; 
cooperativas; 
sociedade civil 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
organizada 

Produzir unidades habitacionais de 
interesse social em áreas vazias ou 

subutilizadas e recuperar edifícios vazios 
ou subutilizados, para a população de 

baixa e média renda, conforme legislação 
municipal, nas regiões centrais da cidade 

e nas centralidades dotadas de 
infraestruturas 

Unidades habitacionais 
de interesse social 

produzidas; edifícios 
vazios ou subutilizados 

recuperados 

  Número de unidades 
habitacionais de 
interesse social 

produzidas; Número 
de edifícios vazios 
ou subutilizados 

recuperados 

Prefeitura Municipal; 
associações; 
cooperativas 

Criar e implantar Programa de Moradia 
Transitória, pela assistência social, para 
pessoas em situação de vulnerabilidade 

100% do Programa de 
Moradia Transitória criado 

e 60% implementado 

100% do Programa de 
Moradia Transitória 

implementado 

 % do Programa de 
Moradia Transitória 

criado e 
implementado 

Prefeitura Municipal 

Adquirir áreas para provimento da 
habitação de interesse social no 

Município 

Áreas (terrenos) 
adquiridos para fins de 
provimento habitacional 

de interesse social 

Áreas (terrenos) adquiridas 
para fins de provimento 

habitacional de interesse 
social 

Áreas (terrenos) adquiridas 
para fins de provimento 

habitacional de interesse 
social 

Número de áreas 
(terrenos) adquiridos 

para fins de 
provimento 

habitacional de 
interesse social 

Prefeitura Municipal 

Preservação do 
patrimônio 
material 

Regulamentar instrumentos urbanísticos 
voltados a preservação do patrimônio 

material 

Instrumentos urbanísticos 
voltados a preservação 
do patrimônio material 
regulamentados por lei 

municipal 

  Número de leis 
regulamentadas 

voltadas a 
preservação do 

patrimônio material 

Prefeitura Municipal 

Estruturação do Uso e 
Ocupação do Solo Rural 

Controle de uso e 
ocupação do solo 

rural 

Restringir e Intensificar a fiscalização do 
uso e ocupação do solo em área de 

manancial de abastecimento público e em 
áreas de proteção especial (Unidades de 

Conservação) 

70% das áreas de 
manancial de 

abastecimento público e 
em áreas de proteção 

especial (UC) fiscalizadas 

80% das áreas de 
manancial de 

abastecimento público e 
em áreas de proteção 

especial (UC) fiscalizadas 

100% das áreas de 
manancial de abastecimento 

público e em áreas de 
proteção especial (UC) 

fiscalizadas 

% das áreas de 
manancial de 
abastecimento 

público e em áreas 
de proteção especial 

(UC) fiscalizadas 

Prefeitura Municipal, 
população em geral. 

Promover a conscientização quanto ao 
uso de agrotóxicos na produção rural 

60% de proprietários 
rurais com recebimento 

de conscientização 
quanto ao uso de 

agrotóxicos na produção 
rural 

100% de proprietários 
rurais com recebimento de 
conscientização quanto ao 

uso de agrotóxicos na 
produção rural 

 % de proprietários 
rurais com 

recebimento de 
conscientização 

quanto ao uso de 
agrotóxicos na 
produção rural 

Prefeitura Municipal, 
Governo Estadual, 

ONGs 

Incentivar a produção orgânica e manejo 
do solo sustentável em área de manancial 

de abastecimento público 

100% dos produtores 
rurais com incentivos a 
produção orgânica e 

manejo do solo 
sustentável em área de 

manancial de 
abastecimento público 

  % dos produtores 
rurais com incentivos 
a produção orgânica 

e manejo do solo 
sustentável em área 

de manancial de 
abastecimento 

público  

Prefeitura Municipal; 
associações, 
sindicatos e 

cooperativas; Governo 
Estadual 

Promover assistência técnica aos 
produtores rurais através de parcerias 

institucionais 

70% dos produtores 
rurais com assistência 

técnica  

100% dos produtores rurais 
com assistência técnica 

 % dos produtores 
rurais com 

assistência técnica  

Prefeitura Municipal; 
associações, 
sindicatos e 

cooperativas; 
universidades; 

Governo Estadual 
Promover fiscalização para evitar o  100% do território rural  % do território rural Prefeitura Municipal; 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
parcelamento do solo de forma irregular fiscalizado em relação ao 

parcelamento do solo 
fiscalizado em 

relação ao 
parcelamento do 

solo 

população em geral 

Promover regularização fundiária de vilas 
rurais 

80% das vilas rurais 
regularizadas 

100% das vilas rurais 
regularizadas 

 % de vilas rurais 
regularizadas  

Prefeitura Municipal; 
INCRA 

Realizar a regularização fundiária de 
ocupações irregulares nas seguintes 

áreas rurais: (Pirinzal, Engenho D’Água, 
Monte Sonar, Rocinha e Paiol) 

50% das ocupações 
irregulares regularizadas 

100% das ocupações 
irregulares regularizadas 

 % das ocupações 
irregulares 

regularizadas  

Prefeitura Municipal; 
INCRA 
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1.1.5. Política de Estruturação do Turismo 

O município de Guaratinguetá foi elevado à categoria de Estância Turística, 

contando com atrativos turísticos de diversos segmentos, com destaque para o 

turismo religioso, e outros com grande potencial para ser explorado (turismo de 

negócios e eventos, por exemplo). 

Neste contexto, é importante realizar a estruturação e organização do turismo, 

voltadas especialmente para as vocações locais, a fim de promover o 

desenvolvimento de forma sustentável no Município. Para tal, determinou-se a 

Política de Estruturação de Turismo, tendo as seguintes diretrizes: 

 Garantir a implementação do Plano Municipal de Turismo; 

 promover a infraestrutura turística para toda a extensão do Município; 

 promover a conscientização da comunidade com foco no turismo, 

educação, acessibilidade e sustentabilidade; 

 promover a integração das atividades turísticas ao comércio local; 

 promover a capacitação e qualificação do Trade Turístico em parceria 

com o setor público, iniciativa privada e sociedade civil; 

 garantir a sinalização turística adequada, e de acordo com o Ministério 

do Turismo, por meio da implementação de um Plano de Sinalização 

Turística; 

 promover a divulgação dos atrativos e potenciais turísticos do 

Município por meio de um Plano de Marketing e Comunicação; 

 promover melhorias e manutenção contínua dos atrativos turísticos, 

bem como transformar os potenciais turísticos em atrativos, 

estimulando, especialmente o turismo religioso, e/ou vinculados a 

roteiros; 

 promover a participação de atores sociais na elaboração de políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo; 

 promover os segmentos turísticos, produtos locais, gastronomia, arte e 

manifestações culturais, em feiras e eventos pelo Brasil; 
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 consolidar os seguintes segmentos do turismo: cultural, rural e 

ecoturismo, bem como promover os demais; 

 desenvolver o potencial de Guaratinguetá para a prática do turismo de 

eventos e negócios; 

 aumentar a visibilidade do turismo de Guaratinguetá por meio da 

divulgação nos veículos de comunicação (Rádio e TV), bem como, nas 

redes sociais oficiais do poder público; 

 garantir mobilidade e acessibilidade aos atrativos turísticos; 

 promover o turismo do Município em âmbito regional, nacional e 

internacional; 

 planejar o acesso ao anel viário regional. 

 
Para a consolidação dessa política, determinou-se o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo, composto pelos projetos e ações específicas, 

conforme apresenta o Quadro 1.5. Destaca-se que um dos projetos delineados é o 

Desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo.   
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Quadro 1.5 – Programas, projetos e ações da Política de Estruturação do Turismo 

Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Desenvolvimento 
do Turismo 

Desenvolvimento do 
Plano Municipal de 

Turismo 

Aprovação da minuta de 
anteprojeto de lei do plano 

municipal de turismo 

Aprovação da minuta de 
anteprojeto de lei do plano 

municipal de turismo 

  Lei do plano municipal de 
turismo aprovado. 

Prefeitura Municipal 

Implementar as ações propostas no 
Plano Municipal de Turismo 

30% das ações do Plano 
Municipal de Turismo 

implementadas 

80% das ações do Plano 
Municipal de Turismo 

implementadas 

100% das ações do Plano 
Municipal de Turismo 

implementadas 

% das ações do Plano 
Municipal de Turismo 

implementadas 

Prefeitura Municipal 

Fortalecimento do 
turismo regional 

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 

Prefeitura Municipal 

Fortalecer a participação do 
Município no Programa Caminha 

São Paulo (caminhada 
contemplativa e peregrinação); 

Participações do Município 
no Programa Caminha São 

Paulo (caminhada 
contemplativa e 
peregrinação) 

  Número de participações 
do Município no Programa 

Caminha São Paulo 
(caminhada contemplativa 

e peregrinação) 

Prefeitura Municipal 

Desenvolver 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 

100% do projeto viário 
realizado  

100% do projeto viário 
executado 

 % do projeto viário 
realizado e % executado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Promover melhoria na 
infraestrutura viária e calçamento 

da estrada Guaratinguetá - 
Campos do Jordão (trecho 

Gomeral) e das vias de acessos ao 
Santuário de Frei Galvão (Projeto 

Eixo Turístico Campos do Jordão – 
Paraty) 

70% da infraestrutura viária 
com intervenções de 

melhorias realizadas na 
estrada Guaratinguetá - 

Campos do Jordão (trecho 
Gomeral) e das vias de 

acessos ao Santuário de Frei 
Galvão (Projeto Eixo 

Turístico Campos do Jordão 
– Paraty) 

100% da infraestrutura 
viária com intervenções de 

melhorias realizadas na 
estrada Guaratinguetá - 

Campos do Jordão (trecho 
Gomeral) e das vias de 

acessos ao Santuário de 
Frei Galvão (Projeto Eixo 

Turístico Campos do 
Jordão – Paraty) 

 % da infraestrutura viária 
com intervenções de 

melhorias realizadas na 
estrada Guaratinguetá - 

Campos do Jordão (trecho 
Gomeral) e das vias de 

acessos ao Santuário de 
Frei Galvão (Projeto Eixo 

Turístico Campos do 
Jordão – Paraty)  

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Apoiar a construção do novo 
Santuário de Frei Galvão, 

cumprindo com o estabelecido no 
TAC, naquilo que couber ao 

Município, em especial 
infraestrutura e criação da Zona 

Especial de Turismo 

80% de ampliação do novo 
Santuário de Frei Galvão 

realizada de acordo com  o 
TAC 

100% de ampliação do 
novo Santuário de Frei 

Galvão realizada de acordo 
com  o TAC 

 % de ampliação do novo 
Santuário de Frei Galvão 

realizada de acordo com  o 
TAC 

Prefeitura Municipal 

Promover em âmbito nacional e 
internacional o turismo religioso 

com foco em Frei Galvão e 
Fazenda da Esperança, articulado 

com os municípios da região 
turística da fé. 

Ações/atividades para 
promover o turismo religioso, 
com foco em Frei Galvão e 

Fazenda da Esperança, 
realizadas 

  Número de 
ações/atividades realizadas 

para promover o turismo 
religioso com foco em Frei 

Galvão e Fazenda da 
Esperança 

Prefeitura Municipal; 
Municípios da região 

turística da fé 

Fortalecer e consolidar a 
participação de Guaratinguetá nos 
caminhos e rotas que passam pela 
cidade entre eles: a Franciscana, a 

 Participação do Município 
em todas as rotas e 

caminhos que passam pela 
cidade. 

 Número de participações 
do Município nos caminhos 

e rotas que passam pela 
cidade 

Prefeitura Municipal 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
da luz, o da Fé, o CRE e a de 

Nossa Senhora 

Fortalecimento do 
turismo municipal 

Capacitar os profissionais ligados 
diretamente ao desenvolvimento 

turístico 

40% de profissionais ligados 
diretamente ao 

desenvolvimento do turismo 
capacitados 

80% de profissionais 
ligados diretamente ao 

desenvolvimento do 
turismo capacitados 

100% de profissionais 
ligados diretamente ao 

desenvolvimento do 
turismo capacitados 

% de profissionais ligados 
diretamente ao 

desenvolvimento do 
turismo capacitados 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Desenvolver o turismo de aventura 
no município a fim de explorar o 

seu potencial 

 Atrativos turísticos no 
segmento de aventura 

explorados no Município 

 Número de atrativos 
turísticos no segmento de 
aventura explorados no 

Município 

Prefeitura Municipal; 

Fortalecer o turismo de negócios e 
eventos 

Eventos relacionados ao 
turismo de negócios 

realizados no município 

  Número de eventos 
relacionados ao turismo de 

negócios realizados no 
município 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Consolidar, especialmente, os 
segmentos de turismo cultural, 

gastronômico, rural e ecoturismo, 
implantando o planejamento 

estratégico de modo a fomentar 
parcerias entre empresários, meios 
de comunicação e governo com o 

objetivo de expandir a oferta 
turística 

50% do Planejamento 
estratégico implantando; 

parcerias firmadas. 

80% do Planejamento 
estratégico implantando; 

parcerias firmadas. 

100% do Planejamento 
estratégico implantando; 

parcerias firmadas. 

% do Planejamento 
estratégico implantando; 

número de parcerias 
firmadas. 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Estimular a implantação de 
transporte aéreo, fluvial, rodoviário 
e ferroviário dotando o Município 

de condições para recepção e 
deslocamento de turistas vindo da 
Região, do Estado de São Paulo, 

outros Estados e Países 

Infraestruturas de transporte 
implementadas no Município 

  Número de infraestruturas 
de transporte 

implementadas no 
Município; divulgação de 

estudos de demanda 
realizados 

  

Prefeitura Municipal 

Desenvolver o turismo náutico, em 
especial no Rio Paraíba do Sul 

 Atividades/ações voltadas 
ao turismo náutico 

realizadas no Rio Paraíba 
do Sul 

 Número de 
atividades/ações voltadas 

ao turismo náutico 
realizadas no Rio Paraíba 

do Sul. 

Prefeitura Municipal 

Elaborar e implantar o Plano de 
Sinalização Turística 

100% do Plano de 
Sinalização Turística 

realizado e 40% do Plano 
implementado 

100% do Plano de 
Sinalização Turística 

implementado 

 % do Plano de Sinalização 
Turística realizado e % do 

Plano implementado 

Prefeitura Municipal 

Realizar estudo de viabilidade 
técnica-financeira para implantação 

da cidade digital 

Estudo de viabilidade 
técnica-financeira para 

implantação da cidade digital 
realizado 

  Estudo de viabilidade 
técnica-financeira para 
implantação da cidade 

digital realizado 

Prefeitura Municipal 

Desenvolver o Trade Turístico 50% do trade turístico 
realizado 

100% do trade turístico 
realizado 

 % de desenvolvimento do 
trade turístico realizado 

Prefeitura Municipal 

Elaborar e implementar Plano de 
Marketing e Comunicação que 
contemple estratégias para o 

desenvolvimento e ampliação da 
oferta do município como um 

destino turístico 

100% do Plano de Marketing 
e Comunicação elaborado e 

30% implementado 

100% do Plano de 
Marketing e Comunicação 

implementado 

 % do Plano de Marketing e 
Comunicação elaborado e 

% implementado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Criar material publicitário e colocar 
totens de informação em pontos 

específicos da cidade. 

Material publicitário 
produzido e distribuído no 

território municipal. 

Totens de informação 
implantados em pontos 

específicos da cidade (20 
ao todo) 

 Número de material 
publicitário produzido e 
distribuído; número de 
totens de informação 

implantados em pontos 
específicos da cidade. 

Prefeitura Municipal 

Conscientizar a população sobre o 
turismo ecológico a fim de 

conservar o patrimônio natural e 
cultural 

40% do território municipal 
com ações/atividades 

realizadas sobre o turismo 
ecológico (conservação do 

patrimônio natural e cultural); 
10 ações/atividades 

relacionadas a conservação 
do patrimônio natural e 

cultural realizadas 
anualmente. 

80% do território municipal 
com ações/atividades 

realizadas sobre o turismo 
ecológico (conservação do 

patrimônio natural e 
cultural); 10 

ações/atividades 
relacionadas a 

conservação do patrimônio 
natural e cultural realizadas 

anualmente. 

100% do território 
municipal com 

ações/atividades realizadas 
sobre o turismo ecológico 

(conservação do patrimônio 
natural e cultural); 10 

ações/atividades 
relacionadas a 

conservação do patrimônio 
natural e cultural realizadas 

anualmente. 

% do território municipal 
com ações/atividades 

realizadas sobre o turismo 
ecológico (conservação do 

patrimônio natural e 
cultural); número de 

ações/atividades 
relacionadas a 

conservação do patrimônio 
natural e cultural realizadas 

anualmente. 

Prefeitura Municipal 

Incentivar a integração do comércio 
ao turismo, como fator de 

desenvolvimento econômico e 
gerador de renda e emprego 

Estabelecimentos comerciais 
voltados ao turismo 

implantados 

Estabelecimentos 
comerciais voltados ao 

turismo implantados 

Estabelecimentos 
comerciais voltados ao 

turismo implantados 

% de estabelecimentos 
comerciais voltados ao 

turismo em relação ao total 

Prefeitura Municipal 

Incentivar os proprietários rurais 
para a exploração do turismo 

sustentável nas suas propriedades 

100% dos bairros urbanos e 
área rural com campanhas 
de incentivo ao reuso de 
águas pluviais realizadas 

  Bairros/setores urbanos e 
rurais/ com campanhas de 

incentivo ao reuso de 
águas pluviais realizadas 

Prefeitura Municipal  

 

Fomentar junto aos parceiros à 
efetivação da região turística da fé, 

o fortalecimento do receptivo 
turístico local, a produção de 
pesquisas, a implantação de 

educação comunitária e escolar 
voltada para o turismo 

 Parcerias realizadas para 
efetivação da região 

turística da fé; pesquisas 
voltadas ao 

desenvolvimento do 
turismo realizadas. 

 Número de parcerias 
realizadas para efetivação 
da região turística da fé; 

número de pesquisas 
voltadas ao 

desenvolvimento do 
turismo realizadas;  

Prefeitura Municipal 

Promoção de eventos 
turísticos 

Fortalecer e consolidar os eventos 
tradicionais existentes no 

Município: Expo Guará; Meeting; 
ISA Vale Section; Festival da Truta; 
Festival do Tira Gosto; Festival do 
Arroz; Festival da Banana, Festa 

Italiana, Parada de Natal; Festa de 
São Benedito; Festa de Santo 

Antônio e aniversário da cidade; 
Encontro de Gideões Missionários 

da Ultima Hora 

Levantamento do público 
atraído nos eventos 

tradicionais;  
Atividades/ações de 

fortalecimento realizadas. 

  Número de turistas e 
população local atraídos 

nos eventos;  
Número de 

atividades/ações de 
fortalecimento realizadas. 

Prefeitura Municipal 

Realizar parcerias institucionais e 
com o setor privado na divulgação 
dos eventos e atrativos naturais 

 Parcerias firmadas para 
divulgação dos eventos e 

atrativos naturais 

 Número de parcerias 
firmadas para divulgação 
dos eventos e atrativos 

naturais 

Prefeitura Municipal 
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1.2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA 
 
 

A garantia do atendimento de qualidade em saúde, educação, assistência 

social, esporte/cultura/lazer e segurança pública é um dos elementos fundamentais 

para a promoção da qualidade de vida da população de uma localidade. Desse 

modo, determinou-se a Política de Garantia e Potencialização da Qualidade de 
Vida da População, delineadas pelas diretrizes, que configuram um conjunto de 

objetivos, descritos a seguir: 

Da Educação: 

 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; 

 readequar o ensino promovendo o aprendizado relativo às realidades 

vividas: meio ambiente, globalização, internet, multiculturalismo, 

turismo, dentre outros; 

 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; 

 dar competência às escolas para que promovam a prática da 

territorialização e consequente descentralização. “O conceito de 

territorialização é utilizado para significar uma grande diversidade de 

princípios, dispositivos e processos inovadores, no domínio da 

planificação, formulação de políticas educativas que, de um modo 

geral, vão no sentido de valorizar a afirmação dos poderes periféricos, 

a mobilização local dos atores e a contextualização da ação política; 

 promover a revisão do Plano Municipal de Educação de Guaratinguetá 

(PME), conforme legislação, adequando realidades presentes às suas 

proposições e metas; 
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 promover estudo e efetiva transformação da Educação Municipal em 

sistema de ensino, como política educacional em seu conteúdo e 

forma, segundo consta do parecer nº 30/2002-CNE, condicionando-o à 

autonomia, responsabilização e reestruturação da educação local; 

 promover a reestruturação e fortalecimento do Conselho Municipal de 

Educação, CACS e Conselhos Escolares, exercendo suas funções 

enquanto colegiados, dentro da regulamentação em lei específica para 

tanto, garantindo que os princípios de Gestão Democrática, efetivem a 

participação da comunidade escolar-alunos, familiares, funcionários e 

professores, em conjunto e além dos conselhos e associações 

escolares nas tomadas de decisões cruciais agregando índices 

qualitativos à Educação Municipal; 

 promover o avanço nas políticas públicas municipais para 

desenvolvimento da Educação Inclusiva e de Diversidade, dando 

amplitude real a educação dentro de necessidades especiais 

(resolução CNE/CBE nº 02/2001) e do campo (decreto DOU- nº 

7352/2010) e suas vertentes, garantindo às pessoas com deficiência 

condições de permanência que favoreçam a aprendizagem, incluindo 

também garantias de acessibilidade nos aspectos arquitetônico, 

comunicação, informação e transporte; 

 estabelecer mecanismos de cooperação e corresponsabilidade com 

políticas de educação para o trabalho, cultura, lazer e esporte, em 

parceria com organizações governamentais e não-governamentais, 

visando o desenvolvimento de programas suplementares, 

especialmente para alunos que não conseguem atingir níveis ulteriores 

de ensino ou para os que sejam dotados de altas habilidades; 

 implantar, nos centros comunitários do Município, ou em outros locais 

adequados, “Núcleos de Convivência”, com objetivos centrados nas 

diversas potencialidades e habilidades, priorizando o atendimento aos 

educandos com deficiência; 

 promover a inserção ao currículo de atividades voltadas ao Meio 

Ambiente em sua transversalidade, planejadas dentro do Calendário 
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Escolar do Município para o ano letivo subsequente, associando-as 

aos princípios norteadores da sustentabilidade determinados pela 

Agenda 2030 e o Plano Municipal de Educação Ambiental, de forma 

contínua e permanente e em conformidade com a Lei n° 9.795/99 

(Política Nacional de Educação Ambiental), difundindo preceitos de 

sustentabilidade, visando estabelecer uma relação de harmonia junto a 

natureza; 

 realizar o atendimento pleno às necessidades de informatização da 

educação, como instrumento formal do processo cognitivo de ensino e 

aprendizado, aumentando o acesso das escolas e alunos a este 

instrumento, propondo inclusive uma rede própria de interação escolar; 

 promover a inserção no currículo municipal do desenvolvimento de 

ações transversais ligadas à História e Geografia do município de 

Guaratinguetá, fomentando a pesquisa e produção cultural, ligado à 

trajetória histórica, tradições e cultura, bem como os aspectos naturais 

e humanos que norteiam o desenvolvimento da cidade e formação 

identitária de seu povo, como forma de desenvolver o sentimento de 

pertencimento e cidadania, em concordância com a Lei Orgânica do 

Município nos artigos 7º (incisos III, IV e V) e artigo 199 (parágrafos 4 e 

5), os Parâmetros Curriculares Nacionais e as competências gerais da 

Base Nacional Comum Curricular; 

 convergir as demandas para dependências e equipamentos, de forma 

a garantir à comunidade escolar integralidade de uso da escola como 

meio ímpar no desenvolvimento do bem estar social; 

 promover a melhoria constante das condições de trabalho e da 

qualificação do profissional da área de ensino; 

 realizar o aperfeiçoamento constante do Projeto Pedagógico pelas 

Escolas Municipais, de forma a incluir ações afirmativas que valorizem 

a diversidade, identidade étnico-racial, igualdade social, inclusão e 

direitos humanos;  
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 promover a concepção de avaliação como um processo diagnóstico, 

dinâmico, participativo e formativo que tem por objetivo dimensionar e 

redimensionar sistematicamente a ação pedagógica; 

 garantir o acesso pleno ao ensino infantil (universalização) para 

crianças de quatro (04) e cinco (05) anos, através da elevação do 

número de matrículas na pré-escola, anualmente, levando em conta a 

média dos nascimentos ocorridos nos últimos cinco (05) anos como 

referencial de crescimento, com ampliação progressiva da oferta da 

educação infantil em creches na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses; 

 assegurar a universalização do Ensino Fundamental à população do 

Município; 

 garantir gradativamente o atendimento no Ensino Médio de todos os 

alunos concluintes do Ensino Fundamental, incluindo o incentivo à 

presença dos jovens da Zona Rural no ensino médio; 

 fomentar a implantação de instituições de ensino superior e técnico 

voltadas as vocações e demanda de mercado identificadas no 

Município; 

 promover parcerias para realizar cursos de capacitação à população do 

Município; 

 otimizar o transporte escolar e o transporte público coletivo como 

garantia de acesso à educação, condicionando-o à mobilidade urbana 

e seu ordenamento e, principalmente, prover de transporte escolar e 

transporte público a Zona Rural, com colaboração financeira da União, 

Estado e Município, de forma a garantir a escolarização aos alunos e o 

acesso ao professor, incluindo os alunos de cursos técnicos, de 

qualificação profissional e de terceiro grau, bem como assegurar 

transporte escolar com as adaptações necessárias aos alunos que 

apresentem dificuldades de locomoção, seja pelo aspecto motor ou de 

conduta; 

 reconhecer, por meio de censo educacional, as crianças fora da 

escola, por bairro ou distrito de residência e/ou locais de trabalho dos 
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pais, visando localizar a demanda e universalizar a oferta de ensino 

obrigatório; 

 garantir que os processos de financiamento da educação promovam a 

consolidação de pertencimento do território urbano e rural, 

possibilitando com isso a igualdade e justeza social; 

 quanto ao Ensino de Jovens e Adultos: 

 implantar, em todas as unidades prisionais e nos 

estabelecimentos que atendam adolescentes e jovens infratores, 

quando houver, programa de Educação de Jovens e Adultos de 

nível fundamental e médio, bem como de formação profissional; 

 promover incentivo às Instituições de Educação Superior a 

oferecer cursos de extensão para prover as necessidades de 

educação continuada de adultos; 

 promover o incentivo, nas empresas públicas e privadas, a 

criação de programas permanentes de Educação de Jovens e 

Adultos para os seus trabalhadores; 

 possibilitar oportunidades de qualificação profissional e de 

desenvolvimentos de competências que preparem para o 

trabalho e empreendedorismo. 

 proporcionar as oportunidades de estender o acesso ao mercado de 

trabalho global, por meio de um segmento de articulação do poder 

público com os demais segmentos que operam no setor, procurando: 

 organizar e estruturar um sistema que integre instituições 

públicas e particulares, organizações não-governamentais e 

empresas, objetivando ampliar a oferta de educação profissional, 

promovendo cursos articulados por itinerários de 

profissionalização; 

 articular a oferta de Educação Profissional com a da Educação 

de Jovens e Adultos, proporcionando condições de 

desenvolvimento e de escolaridade, pertinentes à conclusão; 
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 estabelecer parcerias com organizações não-governamentais e 

instituições públicas e privadas que facilitem a inserção dos 

alunos no mercado de trabalho. 

 

Da Saúde: 

 garantir o atendimento na área de saúde com equipamentos 

adequados e de qualidade; 

 garantir a completa manutenção predial de todas as Unidades de 

Saúde para pleno funcionamento dos mesmos; 

 instalar unidades de saúde da rede municipal em imóvel próprio, de 

acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde e Vigilância 

Sanitária; 

 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; 

 adquirir novos móveis hospitalares/administrativos/odontológicos; 

novos equipamentos hospitalares/informática/odontológicos, 

atualizando os parques de equipamentos e de mobiliários da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

 adquirir novos veículos administrativos, veículos para transporte de 

pacientes, ambulâncias SR, ambulâncias UTI, veículos odontológicos, 

consultórios móveis, atualizando o parque automobilístico da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

 realizar a contratação de profissionais ligados à área da saúde, 

objetivando proporcionar maiores e melhores condições no tocante ao 

tratamento da saúde dos munícipes de Guaratinguetá; 

 possibilitar a Educação Permanente dos servidores municipais ligados 

à área da Saúde, dando oportunidade de atualizações dos 

conhecimentos e treinamentos aos mesmos; 

 possibilitar a automatização e gestão de sistema de controle de 

estoque, materiais e de compras do Município no setor da saúde; 
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 garantir a assistência hospitalar por intermédio de 

contratação/convênio com hospital (is), objetivando ter maiores 

condições para promoção da saúde de todos os munícipes de 

Guaratinguetá; 

 ampliar a avaliação e controle para análise dos serviços prestados na 

rede pública e nos terceirizados; 

 planejar contínuas melhorias estruturais, nas equipes e nos serviços 

realizados pela Secretaria Municipal de Saúde (seja nos fluxos dos 

serviços em geral, seja nos agendamentos/fluxos de 

consultas/exames) junto aos munícipes, garantindo uma otimização de 

recursos e tempo de todos os envolvidos; 

 ampliar as ações preventivas e educativas para todas as escolas e 

creches municipais; 

 fortalecer os projetos para prevenção de doenças e promoção da 

saúde; 

 ampliar a cobertura da Atenção Básica, nas modalidades de Unidade 

Básica de Saúde/Estratégia de Saúde da Família/outras, conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde, considerando principalmente o 

perfil territorial e epidemiológico da região a ser implantada a Unidade 

de Saúde; 

 propiciar serviço da equipe de saúde bucal em todas as equipes de 

Atenção Básica; 

 garantir a oferta regular de medicamentos essenciais do rol da 

Farmácia básica nas Unidades de Atenção Básica; 

 promover e fortalecer as articulações intersetoriais para o 

desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da 

população; 

 possibilitar a adequação do limite financeiro (teto) da Hemodiálise e da 

Oncologia; 

 possibilitar/garantir o Plano de Expansão no número de vagas para a 

Radioterapia, com novos recursos financeiros para hum mil pacientes 

ao ano; 
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 possibilitar melhoria contínua do Sistema de Regulação Municipal, 

inclusive dos leitos hospitalares conveniados ao SUS; 

 garantir a oferta dos serviços na Atenção Especializada, com 

atendimentos médicos e diagnóstico; 

 implantar estratégias para a fixação dos profissionais especialistas nos 

serviços municipais; 

 planejar melhorias estruturais e nas equipes, garantindo a 

multidisciplinaridade destas, visando a assistência no Pronto Socorro 

Municipal; 

 ampliar os serviços de Saúde Mental, conforme as diretrizes do 

Ministério da Saúde; 

 garantir e expandir o Programa de Residência Terapêutica no 

Município, promovendo o fluxo, repasse e parceria com as entidades 

que executam o citado serviço; 

 promover a criação e garantir a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

no Município, com todos os seus pontos de atenção designados pelo 

Ministério da Saúde; 

 manter a oferta de serviços de acordo com a demanda versus 

financiamento ministerial x estadual x municipal; 

 ampliar e fortalecer a Rede de Atenção Básica, para redução dos 

agravos na Média e Alta Complexidade; 

 promover a construção da Rede de Atenção à Saúde, considerando a 

Assistência Farmacêutica; 

 estruturar farmácias das unidades de saúde e criar a farmácia central; 

 implantar o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), voltado à judicialização da 

área da Saúde; 

 estruturar a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; 

 desenvolver a Assistência Farmacêutica no Componente Estratégico; 

 desenvolver Ciclo da Assistência Farmacêutica no Componente 

Especializado e seus PDCT (Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Farmacêuticas); 
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 fomentar o consórcio intermunicipal para aquisição de 

medicamentos/insumos, com o objetivo de disponibilizá-los em 

quantidade, qualidade e menor custo, visando manter a regularidade e 

o funcionamento do abastecimento de forma oportuna; 

 garantir atendimento domiciliar referente à nutrição; 

 implantar ações multisetoriais (governo itinerante) por bairros 

envolvendo todos os setores da municipalidade, contemplando dentre 

outros assuntos pertinentes à Secretaria da Saúde Campanha de 

Educação Sanitária; 

 realizar campanhas periódicas a fim de garantir as boas práticas de 

utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e cumprir na 

íntegra as normas regulamentadoras no que se refere à saúde dos 

trabalhadores municipais; 

 criar políticas de saneamento básico considerando a incidência de 

doenças; 

 promover a descentralização das ações de monitoramento de vetores 

(Estratégia da Saúde da Família – ESF) em conjunto com a criação do 

mapeamento de risco no bairro com a integração das associações de 

bairro, igrejas, escolas, entre outros, com trabalho de conscientização 

e a propagação das informações, com melhoria dos recursos humanos 

e treinamentos para os mesmos para estas ações; 

  Implantar o Serviço de Vigilância em Saúde através da unificação dos 

serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Centro de 

Zoonoses; 

 desenvolver políticas públicas voltadas para prevenção, promoção, 

proteção e recuperação da saúde dos munícipes através de ações 

conjuntas com outras Secretarias do âmbito intersetorial; 

 possibilitar/garantir a continuidade e ampliação do transporte de 

pacientes para consultas e exames, em locais pré-determinados pela 

PPI regional, além de TFD e transporte em Unidade de Tratamento 

Intensivo (UTI) (para locais que são referência dentro do serviço/da 
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especialidade necessitada), objetivando obter maiores condições para 

promoção da saúde de todos os munícipes de Guaratinguetá. 

 

Da Assistência Social: 

Garantir os direitos sociais previstos na Lei Orgânica de Assistência Social e 

na Lei Orgânica do Município, em parceria com os governos federal e estadual, em 

seus objetivos: 

 garantir o atendimento dos serviços de assistência social e a 

segurança da população; 

 prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 

básica e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos que dele 

necessitarem; 

 contribuir com 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; 

 assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 

centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 

comunitária; 

 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.; 

 capacitar os trabalhadores públicos e da rede prestadora de serviços, 

gestores e conselheiros da área, de forma sistemática, continuada, 

sustentável, participativa, e fundamentada na concepção da educação 

permanente, através da gestão do trabalho no âmbito do SUAS, 

caracterizando suas expectativas de formação e capacitação para a 

construção do SUAS. NOB-RH-16-4-2007; 

 criar um Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS – estruturado, 

tendo em vista a garantia de que o trabalhador terá de vislumbrar uma 

vida profissional ativa, na qual a qualidade técnica e a produtividade 
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seriam variáveis chaves para a construção de um sistema exequível 

(PNAS/2004); 

 aprovar concurso Público prevendo contratação de profissionais que 

possibilite adequar e garantir a equipe mínima, de trabalhadores do 

SUAS, para todos os equipamentos de Assistência Social Municipal, 

em conformidade com a PNAS/ NOB/RH/SUAS e deliberação da 

Conferência municipal de Assistência Social/2017; 

 assegurar que as ações preventivas de proteção social básica, no 

âmbito da assistência social, desenvolvidas no CRAS e/ou em 

parcerias com a rede socioassistencial, sejam ofertadas para todas as 

faixas etárias, com centralidade na família, e que garantam a 

convivência familiar e comunitária, atendendo o disposto na Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS e na Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS e Res. 109/2009; 

 garantir e priorizar o atendimento à criança e adolescente em situação 

de risco e vulnerabilidades, especialmente àquelas em situação de 

acolhimento, através de ações de Proteção Social Especial realizadas 

no CREAS e/ou parcerias com entidades socioassistenciais, conforme 

prevê a Tipificação Nacional—Res. 109-2009. 

 

Da Acessibilidade: 

 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; 

 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. Para tanto: 
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 todos os imóveis construídos, locados ou utilizados por outras 

formas para uso comum, público ou coletivo deverão ser 

acessíveis, respeitando a legislação; 

 a autorização para construção ou reforma de calçadas, assim 

como a fiscalização destes serviços por parte do Poder Público 

deve exigir do executor a responsabilidade no atendimento às 

questões de acessibilidade estabelecidas na legislação 

pertinente; 

 a produção de habitação de interesse social deve garantir as 

condições de acessibilidade previstos na legislação pertinente 

voltada à população com deficiência e os idosos; 

 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; 

 garantir o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos 

órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; 

 promover a viabilização de formas alternativas de participação, 

ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. 

 

Da Cultura: 

 Ampliar o reconhecimento de valor das diversas manifestações 

culturais pela população; 

 ampliar o reconhecimento de valor dos diversos ambientes naturais; 

 garantir que o patrimônio arquitetônico tenha usos compatíveis com a 

edificação; 

 desenvolver o potencial turístico apoiado nos registros exemplares de 

patrimônios arquitetônicos e ambientais; 

 estabelecer políticas públicas de educação patrimonial, memória e 

história da cidade em parceria com outras secretarias; 

  promover o incentivo ao resgate e à preservação da cultura local;
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 viabilizar a criação de um arquivo central da história da Cidade, como 

forma de facilitar as pesquisas e a divulgação da história do Município, 

podendo esse arquivo servir de base para a criação do Museu da 

Imagem e do Som; 

 fortalecer as políticas públicas de salvaguarda do patrimônio histórico, 

artístico e cultural de Guaratinguetá; 

 promover a elaboração do inventário do patrimônio histórico, artístico e 

cultural de Guaratinguetá em suas diversas formas; 

 promover o fortalecimento das expressões culturais populares em 

Guaratinguetá; 

 garantir a participação popular na formulação das políticas para as 

áreas de arte e cultura e na fiscalização da sua execução; 

 promover a descentralização das atividades culturais; 

 consolidar Sistema Municipal de Cultura promovendo a participação 

social; 

 fortalecer atividades voltadas à literatura, como forma de incentivar a 

leitura e a produção literária; 

  desenvolver estratégias que reconheçam e fortaleçam a economia 

criativa (artesanato local, criação de feiras para circulação dos bens 

artísticos produzidos na cidade, entre outros); 

  promover a descentralização das atividades culturais; 

 promover e apoiar eventos culturais. 

 

Do Esporte e Lazer: 

 Implantar programas esportivos e de recreação que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida da população; 

 ; implantar o lazer como política pública no Município

 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; 

 desenvolver atividades esportivas e recreativas na área rural; 
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 promover parcerias com a iniciativa privada, ampliando as alternativas 

esportivas à comunidade; 

 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; 

 promover a implantação de espaços específicos nas áreas públicas 

para o desenvolvimento de atividades de esporte e lazer junto à 

comunidade; 

 promover a manutenção e melhorias dos equipamentos esportivos e de 

lazer sempre que necessário, garantindo acessibilidade a todos os 

usuários. 

 

Da Segurança Pública: 

 promover atuação conjunta dos órgãos municipais e criação da Guarda 

Municipal, 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; 

 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; 

 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; 

 estimular operações conjuntas da comunidade, Guarda Municipal, 

Polícia Militar e Polícia Civil, havendo envolvimento das outras 

Secretarias Municipais, como Fazenda, Saúde, Assistência Social; 
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 implantar um sistema pedagógico a ser amplamente divulgado, que 

contemple a compreensão dos processos de violência e as formas 

modernas de enfrentá-los, a fim de minimizar a marginalidade social; 

 desenvolver programas, em trabalho conjunto com as diversas 

secretarias Estaduais e Municipais, visando a compreensão mais 

abrangente, por parte do sistema policial e da população, do fenômeno 

da criminalidade e das diferentes formas de intervenção junto aos 

adolescentes e adultos que passam pelo sistema de justiça, e das 

diferentes formas de planejamento, ações e intervenções nos espaços 

públicos municipais; 

 promover gestões junto ao Governo do Estado, no sentido de obter 

equipamentos e qualificação profissional dos Guardas Municipais e 

parceria na implantação de ações preventivas no Município, mediante 

Convênios; 

 promover a modernização dos equipamentos de vigilância, com a 

criação e ampliação do sistema de Videomonitoramento no Município, 

com instalações junto a sede da Secretaria de Segurança e Mobilidade 

Urbana, onde terá o controle e monitoramento das vias municipais, 

transporte coletivo, prédios públicos, transporte individual, buscando o 

envolvimento das forças de segurança e emergência de Guaratinguetá, 

através da Central de Operação Integrada (COI); investimentos na 

capacitação dos trabalhos de inteligência, novas tecnologias, 

georreferenciamento e partilhamento de informações com Estados e 

Municípios; 

 Integrar ações na Região Metropolitana de Guaratinguetá com vistas à 

manutenção da Ordem Pública e controle dos indicadores criminais, 

mantendo estreito contato com as forças de Segurança, através das 

Polícias Civil e Militar. 

 

A partir desta política são elencados os seus programas, relacionados a cada 

setor, sendo eles: Estruturação do Sistema de Saúde; de Educação; do Sistema de 

Assistência Social; da Acessibilidade a Todos; do Sistema de Cultura, Esporte e 
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Lazer; e do Sistema de Segurança Pública. Para cada um deles são desenvolvidos 

os respectivos projetos e ações específicas, conforme apresenta o Quadro 1.6. 



  
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá – SP 
Produto 5 – Prognóstico 

Versão 02 

 

 

 
75 

 

Quadro 1.6 – Programas, projetos e ações da Política de Garantia e Potencialização da Qualidade de Vida da População 

Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Estruturação do 
Sistema de Saúde 

Melhoria das 
condições de saúde 

pública 

Possibilitar informação para uso consciente 
dos recursos públicos, tanto pelo gestor, 

quando pelo conselho e pelo usuário 

Ações de divulgação dos 
recursos públicos para a 

saúde 

Ações de divulgação dos 
recursos públicos para a 

saúde 

Ações de divulgação dos 
recursos públicos para a 

saúde 

Número de ações de 
divulgação dos 

recursos públicos para 
a saúde 

Prefeitura Municipal 

Criar clínicas multidisciplinares para apoio e 
matriciamento das equipes de Atenção Básica 

Clínicas multidisciplinares 
para apoio e matriciamento 

das equipes de Atenção 
Básica implantadas 

Clínicas multidisciplinares 
para apoio e matriciamento 

das equipes de Atenção 
Básica implantadas 

Clínicas multidisciplinares 
para apoio e matriciamento 

das equipes de Atenção 
Básica implantadas 

Número de clínicas 
multidisciplinares para 
apoio e matriciamento 

das equipes de 
Atenção Básica 

implantadas 

Prefeitura Municipal 

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 

Prefeitura Municipal 

Implementar o Consultório de Rua Consultório de Rua 
implantado 

  Consultório de Rua 
implantado 

Prefeitura Municipal 

Realizar a manutenção da informatização dos 
processos de trabalho nas Unidades de 

Saúde, como: agendamento, atendimento, 
lista de espera, prontuário eletrônico e 

faturamento, seguindo determinações do 
Ministério da Saúde 

Manutenções no sistema 
de informatização dos 

processos de trabalho nas 
Unidades de Saúde 

realizadas 
periodicamente/anual   

Manutenções no sistema 
de informatização dos 

processos de trabalho nas 
Unidades de Saúde 

realizadas 
periodicamente/anual   

Manutenções no sistema 
de informatização dos 

processos de trabalho nas 
Unidades de Saúde 

realizadas 
periodicamente/anual   

Número de 
manutenções no 

sistema de 
informatização dos 

processos de trabalho 
nas Unidades de 
Saúde realizadas 

periodicamente/anual   

Prefeitura Municipal 

Garantir atendimento domiciliar referente à 
nutrição 

60% de domicílios com 
atendimento referente à 

nutrição 

100% de domicílios com 
atendimento referente à 

nutrição 

 % de domicílios com 
atendimento referente 

à nutrição  

Prefeitura Municipal 

Formar Comissão Técnica para Contenção da 
Judicialização da Saúde (Núcleo de 

Assessoramento Técnico) 

Núcleo de Assessoramento 
Técnico instituído e 

formado 

  Núcleo de 
Assessoramento 

Técnico instituído e 
formado 

Prefeitura Municipal 

Criar projeto Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos e de Práticas Integrativas e 

Complementares 

 100% do Projeto Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos 
e de Práticas Integrativas e 
Complementares elaborado 

e 100% implantado 

 % do Projeto Plantas 
Medicinais e 

Fitoterápicos e de 
Práticas Integrativas e 

Complementares 
elaborado e % 

implantado 

Prefeitura Municipal 

Criar a farmácia municipal de manipulação 
 Farmácia municipal de 

manipulação implantada 
 Farmácia municipal de 

manipulação 
implantada 

Prefeitura Municipal 

Implantar o Farmacêutico Itinerante, 
percorrendo todas as unidades de saúde, para 

fiscalizar e dialogar com a Assistência 
Farmacêutica/SMS 

40% do programa 
Farmacêutico Itinerante 

implantado 

100% do programa 
Farmacêutico Itinerante 

implantado 

 % do programa 
Farmacêutico 

Itinerante implantado 

Prefeitura Municipal 

Criar o consórcio intermunicipal para aquisição 
de medicamentos/insumos 

Consórcio intermunicipal 
para aquisição de 

medicamentos/insumos 
criado e implementado 

  Consórcio 
intermunicipal para 

aquisição de 
medicamentos/insumo

s criado e 
implementado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Buscar parcerias e apoios para a realização 
da Educação Permanente 

Parcerias firmadas para a 
educação permanente;  

Parcerias firmadas para a 
educação permanente;  

Parcerias firmadas para a 
educação permanente;  

Número de parcerias 
firmadas para a 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
Cursos ofertados Cursos ofertados Cursos ofertados educação permanente;  

Número de cursos 
ofertados 

Ampliar os serviços de saúde do trabalhador, 
conforme diretrizes do Ministério da Saúde 

Serviços de saúde do 
trabalhador ampliada, 

conforme diretrizes do MS 

Serviços de saúde do 
trabalhador ampliada, 

conforme diretrizes do MS 

Serviços de saúde do 
trabalhador ampliada, 

conforme diretrizes do MS 

Serviços de saúde do 
trabalhador ampliada, 
conforme diretrizes do 

MS 

Prefeitura Municipal 

Firmar parcerias com Comunidades 
Terapêuticas para atendimento aos pacientes 

dependentes químicos, quando se fizer 
necessária 

Parcerias firmadas com 
comunidades terapêuticas 

Parcerias firmadas com 
comunidades terapêuticas 

Parcerias firmadas com 
comunidades terapêuticas 

Número de parcerias 
firmadas com 
comunidades 
terapêuticas 

Prefeitura Municipal 

Realizar melhoria contínua no Atendimento 
Móvel de Urgência Pré-Hospitalar, para 

garantir funcionamento nas 24 hs, com equipe 
totalmente qualificada, com material 

necessário e grade de referência atualizada 

Melhorias contínuas no 
Atendimento Móvel de 

Urgência Pré-Hospitalar 
realizadas ao ano 

Melhorias contínuas no 
Atendimento Móvel de 

Urgência Pré-Hospitalar 
realizadas ao ano 

Melhorias contínuas no 
Atendimento Móvel de 

Urgência Pré-Hospitalar 
realizadas ao ano 

Número de melhorias 
contínuas no 

Atendimento Móvel de 
Urgência Pré-

Hospitalar realizadas 
ao ano 

Prefeitura Municipal 

Implantar ferramentas de informação, 
educação e responsabilização da população 

para reduzir a taxa de abstenção nas 
consultas e exames 

100% de ferramentas de 
informação, educação e 

responsabilização da 
população quanto aos 

serviços de saúde 
implantados 

  % de ferramentas de 
informação, educação 
e responsabilização da 
população quanto aos 

serviços de saúde 
implantados  

Prefeitura Municipal 

Definir metas anuais, quantitativas e 
qualitativas, para os serviços próprios e para 
os prestadores de serviços, na Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

Metas anuais, quantitativas 
e qualitativas, para os 

serviços próprios e para os 
prestadores de serviços, na 
Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar 

definidos 

Metas anuais, quantitativas 
e qualitativas, para os 

serviços próprios e para os 
prestadores de serviços, na 
Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar 

definidos 

Metas anuais, quantitativas 
e qualitativas, para os 

serviços próprios e para os 
prestadores de serviços, na 
Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar 

definidos 

Metas anuais, 
quantitativas e 

qualitativas, para os 
serviços próprios e 
para os prestadores 

de serviços, na Média 
e Alta Complexidade 

Ambulatorial e 
Hospitalar definidos 

Prefeitura Municipal; 
setor privado 

Estruturação do 
Sistema de Saúde 

Melhoria das 
condições de saúde 

pública 

Ampliar os serviços de prótese odontológica e 
de tratamento buco-maxilo-faciais 

10% dos serviços de 
prótese odontológica e de 
tratamento buco-maxilo-

faciais ampliados 

  % dos serviços de 
prótese odontológica e 

de tratamento buco-
maxilo-faciais 

ampliados 

Prefeitura Municipal 

Rever a atuação do Centro de Referência de 
Saúde do Trabalhador (CEREST) e melhorar a 
comunicação entre os órgãos e setores para 

que a saúde ocupacional seja efetiva 

Eventos/debates entre os 
órgãos e setores realizados 
para melhorar a atuação do 

CEREST 

  Número de 
eventos/debates entre 

os órgãos e setores 
realizados para 

melhorar a atuação do 
CEREST 

Prefeitura Municipal; 
setor privado 

Realizar campanhas periódicas a fim de 
garantir as boas práticas de utilização de EPIs, 

e cumprir na íntegra as normas 
regulamentadoras no que se refere à saúde 

dos trabalhadores municipais 

Campanhas quanto ao uso 
de EPIs realizadas ao ano. 

Campanhas quanto ao uso 
de EPIs realizadas ao ano 

Campanhas quanto ao uso 
de EPIs realizadas ao ano 

Número de 
campanhas quanto ao 
uso de EPIs realizadas 

ao ano. 

Prefeitura Municipal; 
setor privado 

Programar atividades de conscientização, 
denúncias com punição dos reincidentes, além 

de mutirão de limpeza "catabagulho", 
conforme a infestação de culicídeos 

(pernilongos) 

Atividades/ações de 
conscientização quanto a 

limpeza pública realizadas;  
Mutirão de limpeza 

“catabagulho” realizado 

Atividades/ações de 
conscientização quanto a 

limpeza pública realizadas;  
Mutirão de limpeza 

“catabagulho” realizado 

Atividades/ações de 
conscientização quanto a 

limpeza pública realizadas;  
Mutirão de limpeza 

“catabagulho” realizado 

Número de 
atividades/ações de 

conscientização 
quanto a limpeza 

pública realizadas;  
Número de mutirão de 
limpeza “catabagulho” 

Prefeitura Municipal 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
realizados 

Criar o Código Sanitário Municipal 
Código Sanitário Municipal 
aprovado e regulamentado 

  Código Sanitário 
Municipal aprovado e 

regulamentado 

Prefeitura Municipal 

Implantar ações multisetoriais (governo 
itinerante) por bairros envolvendo todos os 
setores da municipalidade, objetivando a 

Educação Sanitária 

40% dos bairros com ações 
multisetoriais objetivando a 

educação sanitária 
realizadas 

80% dos bairros com ações 
multisetoriais objetivando a 

educação sanitária 
realizadas 

100% dos bairros com 
ações multisetoriais 

objetivando a educação 
sanitária realizadas 

% dos bairros com 
ações multisetoriais 

objetivando a 
educação sanitária 

realizadas 

Prefeitura Municipal 

Implantar CAPS infanto juvenil e CAPS AD  CAPS infanto juvenil e 
CAPS AD implantado 

 CAPS infanto juvenil e 
CAPS AD implantado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Federal 

Implantar a Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) 

60% da RAPS implantado 100% da RAPS implantado  % da RAPS 
implantado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Federal 

Reestruturar e ampliar o Setor de leitos de 
psiquiatria na Santa Casa de Misericórdia de 
Guaratinguetá, bem como a porta de entrada 

para estes, através do Pronto Socorro 
Municipal 

 Leitos do setor de 
psiquiatria da Santa Casa 

de Misericórdia de 
Guaratinguetá ampliado; 
Pronto Socorro Municipal 

reestruturado 

 Número de leitos do 
setor de psiquiatria da 

Santa Casa de 
Misericórdia de 
Guaratinguetá 

ampliado; Pronto 
Socorro Municipal 

reestruturado  

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Intensificar ações de promoção de saúde em 
praças, unidades de saúde, escolas e nas 

comunidades 

Ações de promoção de 
saúde em praças, unidades 

de saúde, escolas e nas 
comunidades realizadas ao 

ano 

Ações de promoção de 
saúde em praças, unidades 

de saúde, escolas e nas 
comunidades realizadas ao 

ano 

Ações de promoção de 
saúde em praças, unidades 

de saúde, escolas e nas 
comunidades realizadas ao 

ano 

Número de ações de 
promoção de saúde 
em praças, unidades 
de saúde, escolas e 
nas comunidades 
realizadas ao ano 

Prefeitura Municipal 

Criar um fluxo para recebimento e destino 
adequado de animais mortos 

 Sistema de recebimento e 
destino adequado de 

animais mortos implantado 

 Sistema de 
recebimento e destino 
adequado de animais 

mortos implantado 

Prefeitura Municipal 

Criar postos de coleta e destino adequado 
para medicamentos vencidos 

Postos de coleta e destino 
adequado para 

medicamentos vencidos 
instalados 

Postos de coleta e destino 
adequado para 

medicamentos vencidos 
instalados 

Postos de coleta e destino 
adequado para 

medicamentos vencidos 
instalados 

Número de postos de 
coleta e destino 
adequado para 
medicamentos 

vencidos instalado 

Prefeitura Municipal; 
estabelecimentos 
privados de saúde 

Estruturar e programar utilização mais 
produtiva do espaço Casa Ambiente e Saúde 

Espaço Casa Ambiente e 
Saúde reestruturado; 

atividades realizadas no 
espaço Casa Ambiente e 

Saúde 

Atividades realizadas no 
espaço Casa Ambiente e 

Saúde 

Atividades realizadas no 
espaço Casa Ambiente e 

Saúde 

Espaço Casa 
Ambiente e Saúde 

reestruturado; 
Número de atividades 
realizadas no espaço 

Casa Ambiente e 
Saúde 

Prefeitura Municipal 

Realizar a manutenção e atualização do 
mobiliário, estrutura física e equipamentos de 

apoio hospitalares, administrativos, 
odontológicos sempre que necessário para 

pleno funcionamento dos mesmos 

Mobiliário e equipamentos 
de apoio hospitalares, 

administrativos, 
odontológicos adquiridos 

periodicamente 

Mobiliário e equipamentos 
de apoio hospitalares, 

administrativos, 
odontológicos adquiridos 

periodicamente 

Mobiliário e equipamentos 
de apoio hospitalares, 

administrativos, 
odontológicos adquiridos 

periodicamente 

Quantidade de 
mobiliário e 

equipamentos de 
apoio hospitalares, 

administrativos, 
odontológicos 

adquiridos 
periodicamente 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; 
Governo Federal 

Concluir as obras de ampliação de PSF no 
bairro Jardim Esperança 

100% das obras de 
ampliação de PSF no 

bairro Jardim Esperança 
realizadas 

  % das obras de 
ampliação de PSF no 

bairro Jardim 
Esperança realizadas 

Prefeitura Municipal 
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Contratar profissionais especialistas para 
atendimento nos postos de saúde 

Profissionais especialistas 
contratados para 

atendimento nos postos de 
saúde 

Profissionais especialistas 
contratados para 

atendimento nos postos de 
saúde 

Profissionais especialistas 
contratados para 

atendimento nos postos de 
saúde 

Número de 
profissionais 
especialistas 

contratados para 
atendimento nos 
postos de saúde 

Prefeitura Municipal 

Ampliar a equipe de enfermagem para atender 
a demanda da população 

30% de ampliação da 
equipe de enfermagem 

para atender a demanda da 
população 

50% de ampliação da 
equipe de enfermagem 

para atender a demanda da 
população 

60% de ampliação da 
equipe de enfermagem 

para atender a demanda da 
população 

% de ampliação da 
equipe de 

enfermagem para 
atender a demanda da 

população 

Prefeitura Municipal 

Ampliar o número de farmacêuticos no 
Município para a construção da Rede de 

Atenção à Saúde, considerando as 
adequações propostas para a Assistência 

Farmacêutica: população e região de saúde; 
estrutura operacional e modelo de atenção à 

saúde 

Farmacêuticos contratados 
para a Rede de Atenção à 

Saúde 

Farmacêuticos contratados 
para a Rede de Atenção à 

Saúde 

Farmacêuticos contratados 
para a Rede de Atenção à 

Saúde 

Número de 
farmacêuticos 

contratados para a 
Rede de Atenção à 

Saúde 

Prefeitura Municipal 

Realizar a contratação de educadores físicos 
para fortalecer a equipe de saúde 

Educadores físicos 
contratados na equipe de 

saúde 

Educadores físicos 
contratados na equipe de 

saúde 

Educadores físicos 
contratados na equipe de 

saúde 

Número de 
educadores físicos 

contratados na equipe 
de saúde 

Prefeitura Municipal 

Promover a inclusão da medicina alternativa 
no SUS (portaria 971) 

Medicina alternativa no 
SUS (portaria 971) incluída 
na prestação de serviços 

no Município 

Medicina alternativa no 
SUS (portaria 971) incluída 
na prestação de serviços 

no Município 

Medicina alternativa no 
SUS (portaria 971) incluída 
na prestação de serviços 

no Município 

Medicina alternativa 
no SUS (portaria 971) 
incluída na prestação 

de serviços no 
Município 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Promover capacitação continuada dos 
servidores públicos da área da saúde 

40% de servidores públicos 
da área da saúde 

capacitados 
periodicamente 

80% de servidores públicos 
da área da saúde 

capacitados 
periodicamente 

100% de servidores 
públicos da área da saúde 

capacitados 
periodicamente 

% de servidores 
públicos da área da 
saúde capacitados 

periodicamente 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Viabilizar a retirada de exames, seja via online 
(quando possível), ou via documento físico, 

nas Unidades de Saúde do Município, 
permitindo maior fluidez e agilidade ao longo 
do tratamento/atendimento aos usuários do 

SUS 

 Serviço de retirada de 
exames via online ou 
documento físico nas 
Unidades de Saúde 

implantado 

 Serviço de retirada de 
exames via online ou 
documento físico nas 
Unidades de Saúde 

implantado  

Prefeitura Municipal 

Verificar a viabilidade de aquisição de veículo 
específico para ambulatório médico e 
odontológico com vistas a atender a 

população moradora em bairros mais 
afastados e na área rural 

 Veículo específico para 
ambulatório médico e 
odontológico adquirido 

(após estudo de 
viabilidade) 

 Veículo específico 
para ambulatório 

médico e odontológico 
adquirido (após estudo 

de viabilidade)  

Prefeitura Municipal 

Ampliar o serviço de saúde oferecido à 
população (pré-natal de alto risco, 

neuropediatria, eletroencefalograma (EEG) e 
ressonância com sedação) 

 Serviço de saúde como: 
pré-natal de alto risco, 

neuropediatria, 
eletroencefalograma (EEG) 

e ressonância com 
sedação implantados 

 Serviço de saúde 
como: pré-natal de alto 
risco, neuropediatria, 
eletroencefalograma 
(EEG) e ressonância 

com sedação 
implantados 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Estruturação do 
Sistema de 
Educação 

Capacitação e 
valorização de 

educadores 

Capacitar educadores e educandos por meio 
de cursos profissionalizantes e técnicos 

40% de educadores e 
educandos capacitados por 

meio de cursos 
profissionalizantes e 

técnicos 

70% de educadores e 
educandos capacitados por 

meio de cursos 
profissionalizantes e 

técnicos 

100% de educadores e 
educandos capacitados por 

meio de cursos 
profissionalizantes e 

técnicos 

% de educadores e 
educandos 

capacitados por meio 
de cursos 

profissionalizantes e 
técnicos 

Prefeitura Municipal 
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Promover 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 

Prefeitura Municipal 

Ampliação e 
fortalecimento do 

sistema educacional 
municipal 

Fortalecer os programas educacionais 
existentes 

Programas educacionais 
existentes e com ações de 
fortalecimento realizadas 

Programas educacionais 
existentes e com ações de 
fortalecimento realizadas 

Programas educacionais 
existentes e com ações de 
fortalecimento realizadas 

Número de programas 
educacionais 

existentes e com 
ações de 

fortalecimento 
realizadas; 

Prefeitura Municipal 

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 

Prefeitura Municipal 

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 

Prefeitura Municipal 

Promover melhorias na estruturação do 
Atendimento de Ensino Especial (AEE) em 

algumas escolas, sobretudo no que consta ao 
espaço físico e ampliação da oferta de 
formação em Educação Especial para 

professores do ensino regular e especial 

Escolas reestruturadas 
para AEE de acordo com a 

demanda; Cursos de 
formação em educação 

especial ofertados. 

Cursos de formação em 
educação especial 

ofertados. 

Cursos de formação em 
educação especial 

ofertados. 

Número de escolas 
reestruturadas para 

AEE de acordo com a 
demanda; Cursos de 

formação em 
educação especial 

ofertados. 

Prefeitura Municipal 

Promover atendimentos médicos 
especializados e atendimentos clínicos na 
área de psicologia, fonoaudiologia, terapia 

educacional e outros, na educação especial 

Atendimentos médicos 
especializados e 

atendimentos clínicos na 
área de psicologia, 

fonoaudiologia, terapia 
educacional e outros, na 

educação especial 
realizados 

Atendimentos médicos 
especializados e 

atendimentos clínicos na 
área de psicologia, 

fonoaudiologia, terapia 
educacional e outros, na 

educação especial 
realizados 

Atendimentos médicos 
especializados e 

atendimentos clínicos na 
área de psicologia, 

fonoaudiologia, terapia 
educacional e outros, na 

educação especial 
realizados 

Número de 
atendimentos médicos 

especializados e 
atendimentos clínicos 
na área de psicologia, 
fonoaudiologia, terapia 
educacional e outros, 
na educação especial 

realizados 

Prefeitura Municipal 

Implantar, nos centros comunitários do 
Município, ou em outros locais adequados, 

“Núcleos de Convivência” 

 “Núcleos de Convivência” 
implantados 

“Núcleos de Convivência” 
implantados 

Número de “Núcleos 
de Convivência” 

implantados 

Prefeitura Municipal 

Implantar novas creches na sede urbana 
(Jardim Modelo, Vila Brasil, Jardim Primavera, 
Residencial Flamboyant I e II), considerando 

período integral, bem como na zona rural 

Creches implantadas na 
sede urbana; Creches 

implantadas na zona rural 

  Número de creches 
implantadas na sede 
urbana; Número de 

creches implantadas 
na zona rural 

Prefeitura Municipal 

Realizar melhorias e adequações quanto a 
acessibilidade universal nos equipamentos de 

ensino 

100% de equipamentos de 
ensino readequados 

quanto a acessibilidade 
universal 

  % de equipamentos de 
ensino readequados 

quanto a 
acessibilidade 

universal 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Melhorar a estrutura do ensino em área rural 

100% de atendimento no 
ensino na área rural; 
30% das unidades de 
ensino reestruturadas 

100% de atendimento no 
ensino na área rural; 
80% das unidades de 
ensino reestruturadas 

100% de atendimento no 
ensino na área rural; 

100% das unidades de 
ensino reestruturadas 

% de atendimento no 
ensino na área rural; 
% das unidades de 

ensino reestruturadas.  

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 
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Fomentar para que a UNESP disponibilize 
novos cursos em áreas diversas no campus 

existente no município 

Cursos ofertados pela 
UNESP – Campus 

Guaratinguetá 

Cursos ofertados pela 
UNESP – Campus 

Guaratinguetá 

Cursos ofertados pela 
UNESP – Campus 

Guaratinguetá 

Número de cursos 
ofertados pela UNESP 

– Campus 
Guaratinguetá 

Prefeitura Municipal 

Fortalecer a integração da Secretaria de 
Cultura com a de Educação, com mais 

atividades lúdico pedagógicas (teatro, contar 
histórias, música, dança, cinema, artes 

plásticas, etc.) 

Atividades lúdico 
pedagógicas realizadas 

nas escolas 

Atividades lúdico 
pedagógicas realizadas 

nas escolas 

Atividades lúdico 
pedagógicas realizadas 

nas escolas 

Número de atividades 
lúdico pedagógicas 

realizadas nas escolas 

Prefeitura Municipal 

Incentivar e promover ações para maior 
participação da família nas escolas 

Ações/atividades com 
participação da família nas 

escolas; 70% de 
participação da família nas 
atividades promovidas nas 

escolas 

Ações/atividades com 
participação da família nas 

escolas; 90% de 
participação da família nas 
atividades promovidas nas 

escolas 

Ações/atividades com 
participação da família nas 

escolas; 100% de 
participação da família nas 
atividades promovidas nas 

escolas 

Número de 
ações/atividades com 
participação da família 

nas escolas; % de 
participação da família 

nas atividades 
promovidas nas 

escolas 

Prefeitura Municipal 

Fortalecer e realizar melhorias periódicas no 
serviço de merenda escolar 

100% de satisfação no 
serviço de merenda escolar 

  % de satisfação no 
serviço de merenda 

escolar 

Prefeitura Municipal 

Realizar melhorias no transporte público 
escolar para moradores da zona rural para 

que os mesmos possam ingressar no ensino 
superior 

70% de atendimento no 
território rural com 

transporte público escolar 

100% de atendimento no 
território rural com 

transporte público escolar 

 % de atendimento no 
território rural com 
transporte público 

escolar 

Prefeitura Municipal 

Implantar oficinas de artes nas escolas 

Oficinas de artes 
implantadas nas escolas; 
100% das escolas com 

oficinas de arte 
implantadas 

  Oficinas de artes 
implantadas nas 
escolas; % das 

escolas com oficinas 
de arte implantadas 

Prefeitura Municipal 

Implantar o Plano Municipal de Educação e 
realizar a revisão conforme legislação, 

adequando realidades presentes às suas 
proposições e metas. 

60% do Plano Municipal de 
Educação implantado e 

revisado 

100% do Plano Municipal 
de Educação implantado e 

revisado 

 % do Plano Municipal 
de Educação 

implantado e revisado 

Prefeitura Municipal 

Promover e incentivar atividades 
extracurriculares 

Atividades extracurriculares 
realizadas 

Atividades extracurriculares 
realizadas 

Atividades extracurriculares 
realizadas 

Número de atividades 
extracurriculares 

realizadas; 

Prefeitura Municipal 

Incentivar a promoção de cursos 
profissionalizantes de acordo com a demanda 

e vocação municipal 

Cursos profissionalizantes 
realizados de acordo com a 

demanda e vocação 
municipal 

Cursos profissionalizantes 
realizados de acordo com a 

demanda e vocação 
municipal 

Cursos profissionalizantes 
realizados de acordo com a 

demanda e vocação 
municipal 

Número de cursos 
profissionalizantes 

realizados de acordo 
com a demanda e 
vocação municipal  

Prefeitura Municipal 

Promover a inserção ao currículo de 
atividades voltadas ao Meio Ambiente 

Atividades voltadas ao 
Meio Ambiente inseridas no 

currículo municipal 

Atividades voltadas ao 
Meio Ambiente inseridas no 

currículo municipal 

Atividades voltadas ao 
Meio Ambiente inseridas no 

currículo municipal 

Atividades voltadas ao 
Meio Ambiente 

inseridas no currículo 
municipal 

Prefeitura Municipal 

Promover a inserção no currículo municipal do 
desenvolvimento de ações transversais 

ligadas à História e Geografia do município de 
Guaratinguetá 

Desenvolvimento de ações 
transversais ligadas à 

História e Geografia do 
município de Guaratinguetá 

inseridas no currículo 
municipal 

Desenvolvimento de ações 
transversais ligadas à 

História e Geografia do 
município de Guaratinguetá 

inseridas no currículo 
municipal 

Desenvolvimento de ações 
transversais ligadas à 

História e Geografia do 
município de Guaratinguetá 

inseridas no currículo 
municipal 

Desenvolvimento de 
ações transversais 
ligadas à História e 

Geografia do 
município de 

Guaratinguetá 
inseridas no currículo 

municipal 

Prefeitura Municipal 

Realizar parcerias institucionais a fim de 
garantir a qualidade de ensino para as 

Parcerias institucionais 
firmadas 

Parcerias institucionais 
firmadas 

Parcerias institucionais 
firmadas 

Número de parcerias 
institucionais firmadas 

Prefeitura Municipal; 
instituições de ensino 
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crianças, jovens e adultos 

Fortalecer a parceria existente com o SENAI, 
SENAC, ETEC, SESI 

Parcerias firmadas entre 
Prefeitura Municipal e 

SENAI, SENAC, ETEC, 
SESI 

Parcerias firmadas entre 
Prefeitura Municipal e 

SENAI, SENAC, ETEC, 
SESI 

Parcerias firmadas entre 
Prefeitura Municipal e 

SENAI, SENAC, ETEC, 
SESI 

Número de parcerias 
firmadas entre 

Prefeitura Municipal e 
SENAI, SENAC, 

ETEC, SESI 

Prefeitura Municipal 

 Proteção Social 
Básica 

 Implementação dos 
programas de 

Transferência de 
Renda (Bolsa Família; 
Renda Cidadã; Renda 
Mínima; Ação Jovem; 
Viva Leite, Benefícios 

eventuais) 

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 

Prefeitura Municipal 

Implementação dos 
serviços de Proteção e 
Atendimento Integral à 

Família – PAIF e 
SCFV e Convivência e 

Fortalecimento de 
vínculos 

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.109/2009, 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 

Prefeitura Municipal 

Implementação dos 
serviços de Vigilância 

Socioassistencial 

Produção, sistematização de informações, 
indicadores e índices territorializados das 

situações de vulnerabilidade e risco pessoal e 
social que incidem sobre famílias/pessoas nos 

diferentes ciclos da vida, através da 
construção de indicadores a serem 

mensurados no território sobre as situações de 
riscos sociais e violação de direitos. 

100% da produção e 
sistematização de 

informações, indicadores e 
índices territorializados das 

situações de 
vulnerabilidade e risco 

pessoal e social realizados 

  % da produção e 
sistematização de 

informações, 
indicadores e índices 
territorializados das 

situações de 
vulnerabilidade e risco 

pessoal e social 
realizados 

Prefeitura Municipal 

Acessibilidade a 
Todos 

Promoção da 
acessibilidade e 
inclusão social 

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. 

Prefeitura Municipal 

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 

Prefeitura Municipal 

Proteção Social 
Especial 

Implementação do 
Serviço de Proteção e 

Atendimento 
Especializado à 

Famílias e Indivíduos - 
PAEFI 

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 

Prefeitura Municipal 
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Implementação do 
Serviço de 

Acolhimento 
 Institucional

Estruturação do 
Sistema de 

Cultura, Esporte e 
Lazer 

Aprimoramento da 
rede de equipamentos 
e serviços de cultura 

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 

Prefeitura Municipal 

Promover 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. 

Prefeitura Municipal 

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 

Prefeitura Municipal 

Fortalecer as atividades voltadas à literatura, 
como forma de incentivar a leitura e a 

produção literária 

Atividades voltadas à 
literatura realizadas 

 

Atividades voltadas à 
literatura realizadas 

 

Atividades voltadas à 
literatura realizadas 

 

Número de atividades 
voltadas à literatura 

realizadas 
 

Prefeitura Municipal 

Promover atividades culturais voltadas para o 
público da terceira idade 

Atividades culturais 
voltadas para o público da 

terceira idade 

Atividades culturais 
voltadas para o público da 

terceira idade 

Atividades culturais 
voltadas para o público da 

terceira idade 

Número de atividades 
culturais voltadas para 
o público da terceira 

idade 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; setor 

privado 

Promover atividades culturais voltadas para o 
público adolescente e jovem 

Atividades culturais 
voltadas para o público 
adolescente e jovem 

realizadas 

Atividades culturais 
voltadas para o público 
adolescente e jovem 

realizadas 

Atividades culturais 
voltadas para o público 
adolescente e jovem 

realizadas 

Número de atividades 
culturais voltadas para 
o público adolescente 

e jovem realizadas 

Prefeitura Municipal 

Promover a formação de produtores culturais 

Produtores culturais 
formados/ano; cursos 

ofertados 

Produtores culturais 
formados/ano; cursos 

ofertados 

Produtores culturais 
formados/ano; cursos 

ofertados 

Número de produtores 
culturais 

formados/ano; Cursos 
ofertados 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Aprimoramento da 
rede de equipamentos 
e serviços de esporte 

e lazer 

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 

Prefeitura Municipal 

Elaborar projetos e implantar espaços de lazer 
para a terceira idade 

100% do projeto de 
espaços de lazer para a 

terceira idade elaborados; 
espaços de lazer para a 

terceira idade implantados 

Espaços de lazer para a 
terceira idade implantados 

Espaços de lazer para a 
terceira idade implantados 

% de projeto de 
espaços de lazer para 

a terceira idade 
elaborados; número 
de espaços de lazer 
para a terceira idade 

implantados  

Prefeitura Municipal 

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 

Prefeitura Municipal 

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 

Prefeitura Municipal 
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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 

Prefeitura Municipal 

Promover a acessibilidade universal nos 
equipamentos de esporte e lazer 

60% dos equipamentos de 
esporte e lazer com 

acessibilidade universal 
implantados 

100% dos equipamentos 
de esporte e lazer com 
acessibilidade universal 

implantados 

 % dos equipamentos 
de esporte e lazer com 

acessibilidade 
universal implantados 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; 
Governo Federal 

Promover atividades de esporte e lazer em 
bairros periféricos, através de parcerias com 

associações de bairros 

60% dos bairros  
periféricos com práticas 

esportivas e de lazer 
realizadas através de 

parcerias com associações 
de bairros 

100% dos bairros  
periféricos com práticas 

esportivas e de lazer 
realizadas através de 

parcerias com associações 
de bairros 

 % dos bairros  
periféricos com 

práticas esportivas e 
de lazer realizadas 

através de parcerias 
com associações de 

bairros 

Prefeitura Municipal 

Promover maior atuação do Poder Público 
junto ao Centro de Esportes Unificado (CEU) 

Ações/atividades do poder 
público promovidas no 

CEU ao ano 

Ações/atividades do poder 
público promovidas no 

CEU ao ano 

Ações/atividades do poder 
público promovidas no 

CEU ao ano 

Número de 
ações/atividades do 

poder público 
promovidas no CEU 

ao ano 

Prefeitura Municipal 

Promover práticas esportivas na zona rural 

Atividades/ações 
esportivas praticadas na 

zona rural; 
60% das 

comunidades/povoados 
rurais com prática esportiva 

realizada 

Atividades/ações 
esportivas praticadas na 

zona rural; 
100% das 

comunidades/povoados 
rurais com prática esportiva 

realizada 

 Número de 
atividades/ações 

esportivas praticadas 
na zona rural; 

% das 
comunidades/povoado

s rurais com prática 
esportiva realizada 

Prefeitura Municipal 

Incentivo ao resgate e 
à preservação da 

cultura local 

Implantar arquivo central da história e 
memória da cidade como forma de facilitar as 

pesquisas e a divulgação da história do 
Município, podendo esse arquivo servir de 

base para a criação do Museu da Imagem e 
do Som 

50% do arquivo central da 
história e memória da 

cidade implantado 

100% do arquivo central da 
história e memória da 

cidade implantado 

 % do arquivo central 
da história e memória 
da cidade implantado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Fortalecer as políticas públicas de salvaguarda 
do patrimônio histórico, artístico e cultural de 

Guaratinguetá 

Ações/atividades 
relacionadas a salvaguarda 

do patrimônio histórico, 
artístico e cultural 

realizadas 

Ações/atividades 
relacionadas a salvaguarda 

do patrimônio histórico, 
artístico e cultural 

realizadas 

Ações/atividades 
relacionadas a salvaguarda 

do patrimônio histórico, 
artístico e cultural 

realizadas 

Número de 
ações/atividades 
relacionadas a 
salvaguarda do 

patrimônio histórico, 
artístico e cultural 

realizadas 

Prefeitura Municipal 

Realizar o levantamento de dados 
relacionados às capelas rurais com o objetivo 
de aprofundar questões históricas e religiosas 

 100% do levantamento de 
dados sobre as capelas 

rurais realizado 

 % do levantamento de 
dados sobre as 
capelas rurais 

realizado 

Prefeitura Municipal 

Preservar o patrimônio histórico-cultural (bens 
tombados) 

70% de bens tombados 
preservados 

100% de bens tombados 
preservados 

 % de bens tombados 
preservados 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; 
Governo Federal 

Fortalecer as expressões culturais populares 
no Município, principalmente de grupos que se 

encontram em situação de vulnerabilidade 
social e histórica para que consigam dar 

Ações/atividades de 
fortalecimento das 

expressões culturais 
populares no Município, 

Ações/atividades de 
fortalecimento das 

expressões culturais 
populares no Município, 

Ações/atividades de 
fortalecimento das 

expressões culturais 
populares no Município, 

Ações/atividades de 
fortalecimento das 

expressões culturais 
populares no 

Prefeitura Municipal 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
continuidade às suas formas de expressão principalmente de grupos 

que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social e histórica realizadas 

principalmente de grupos 
que se encontram em 

situação de vulnerabilidade 
social e histórica realizadas 

principalmente de grupos 
que se encontram em 

situação de vulnerabilidade 
social e histórica realizadas 

Município, 
principalmente de 

grupos que se 
encontram em 

situação de 
vulnerabilidade social 
e histórica realizadas 

Apoiar e fortalecer os grupos culturais 
existentes 

Grupos culturais existentes; 
ações/atividades de apoio 

a grupos culturais 
realizadas 

Grupos culturais existentes; 
ações/atividades de apoio 

a grupos culturais 
realizadas 

Grupos culturais existentes; 
ações/atividades de apoio 

a grupos culturais 
realizadas 

Número de grupos 
culturais existentes; 
ações/atividades de 

apoio a grupos 
culturais realizadas 

Prefeitura Municipal 

Promover maior participação popular na 
formulação de políticas para as áreas de arte 
e cultura e na fiscalização da sua execução 

(Fórum Popular) 

Participantes no Fórum 
Popular; ações/atividades 

de chamamento para 
participação em Fórum 

Popular realizadas 

Participantes no Fórum 
Popular; ações/atividades 

de chamamento para 
participação em Fórum 

Popular realizadas 

Participantes no Fórum 
Popular; ações/atividades 

de chamamento para 
participação em Fórum 

Popular realizadas 

Número de 
participantes no Fórum 

Popular; 
ações/atividades de 
chamamento para 

participação em Fórum 
Popular 

Prefeitura Municipal 

Promover cursos de capacitação nas diversas 
áreas das manifestações artísticas (Oficinas 

Culturais) 

Cursos de capacitação nas 
diversas áreas das 

manifestações artísticas 
realizados; 80% de 

inscritos nos cursos de 
capacitação em relação ao 

total de vagas ofertadas 

Cursos de capacitação nas 
diversas áreas das 

manifestações artísticas 
realizados; 100% de 

inscritos nos cursos de 
capacitação em relação ao 

total de vagas ofertadas 

 Número de cursos de 
capacitação nas 

diversas áreas das 
manifestações 

artísticas realizados; 
% de inscritos nos 

cursos de capacitação 
em relação ao total de 

vagas ofertadas 

Prefeitura Municipal 

Realizar inventário do patrimônio histórico, 
artístico e cultural em suas diversas formas 

30% do Inventário do 
patrimônio histórico, 

artístico e cultural em suas 
diversas formas realizado 

70% do Inventário do 
patrimônio histórico, 

artístico e cultural em suas 
diversas formas realizado 

100% do Inventário do 
patrimônio histórico, 

artístico e cultural em suas 
diversas formas realizado 

% do Inventário do 
patrimônio histórico, 

artístico e cultural em 
suas diversas formas 

realizado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Promover a consolidação de representações 
imateriais consideradas como patrimônio: 

Festa e Cavalaria de São Benedito, Jongo do 
Tamandaré, Carnaval, Congadas, 

Moçambique e Capoeira 

Representações imateriais 
consideradas como 

patrimônio realizadas ao 
ano 

Representações imateriais 
consideradas como 

patrimônio realizadas ao 
ano 

Representações imateriais 
consideradas como 

patrimônio realizadas ao 
ano 

Número de 
representações 

imateriais 
consideradas como 

patrimônio realizadas 
ao ano;  

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Fomentar o desenvolvimento do artesanato 
local 

Ações/atividades ligados 
ao desenvolvimento do 

artesanato local realizadas 

Ações/atividades ligados 
ao desenvolvimento do 

artesanato local realizadas 

Ações/atividades ligados 
ao desenvolvimento do 

artesanato local realizadas 

Número de 
ações/atividades 

ligados ao 
desenvolvimento do 

artesanato local 
realizadas 

Prefeitura Municipal 

Incluir no currículo do Ensino Fundamental 
educação patrimonial, memória e historia da 
cidade em parceria com outras secretarias 

Educação patrimonial, 
memória e historia da 

cidade incluído no currículo 
do ensino fundamental 

Educação patrimonial, 
memória e historia da 

cidade incluído no currículo 
do ensino fundamental 

Educação patrimonial, 
memória e historia da 

cidade incluído no currículo 
do ensino fundamental 

Educação patrimonial, 
memória e historia da 

cidade incluído no 
currículo do ensino 

fundamental 

Prefeitura Municipal 

Incentivar a arte e cultura local nas escolas 

70% das escolas com 
incentivo ao 

desenvolvimento de 
ações/atividades ligadas a 

arte e cultura local 

100% das escolas com 
incentivo ao 

desenvolvimento de 
ações/atividades ligadas a 

arte e cultura local 

 % das escolas com 
incentivo ao 

desenvolvimento de 
ações/atividades 

ligadas a arte e cultura 

Prefeitura Municipal 
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Programas Projetos Ações Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
local 

Fortalecimento de 
eventos municipais 

Consolidar a programação de eventos no 
município com o calendário de eventos 

Eventos do calendário de 
eventos realizado 

 

Eventos do calendário de 
eventos realizado 

 

Eventos do calendário de 
eventos realizado 

 

Número de eventos do 
calendário de eventos 

realizado 

Prefeitura Municipal 

Apoiar a produção cultural nos bairros 
60% de bairros com 

realização de produção 
cultural 

100% de bairros com 
realização de produção 

cultural 

 % de bairros com 
realização de 

produção cultural  

Prefeitura Municipal 

Promover incentivos a eventos tradicionais e 
potenciais 

Incentivos concedidos na 
promoção de eventos 

tradicionais e potenciais; 
100% de eventos 

tradicionais e potenciais 
incentivados 

Incentivos concedidos na 
promoção de eventos 

tradicionais e potenciais; 
100% de eventos 

tradicionais e potenciais 
incentivados 

 Número de incentivos 
concedidos na 

promoção de eventos 
tradicionais e 

potenciais; % de 
eventos tradicionais e 

potenciais 
incentivados 

Prefeitura Municipal 

Estruturação do 
Sistema de 

Segurança Pública 

Melhoria nos 
equipamentos e 

serviços de segurança 
pública 

Realizar planejamento e abrangência da 
segurança pública em todo o território 

municipal 

Planejamento da 
segurança pública em todo 

o território municipal 
realizado; 80% do território 
municipal com segurança 

pública realizada 

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 

Prefeitura Municipal 

Implantar sistema de monitoramento por 
câmeras, englobando os bairros 

100% do Sistema de 
Monitoramento por 

câmeras implantado; 80% 
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 

Prefeitura Municipal 

Promover apoio do poder público à programas 
como o Vizinhança Solidária 

Ações/atividades de apoio 
ao Programa Vizinhança 

Solidária realizadas 

Ações/atividades de apoio 
ao Programa Vizinhança 

Solidária realizadas 

Ações/atividades de apoio 
ao Programa Vizinhança 

Solidária realizadas 

Número de 
ações/atividades de 
apoio ao Programa 
Vizinhança Solidária 

realizadas 

Prefeitura Municipal 

Intensificar o policiamento em áreas com 
maiores índices de criminalidade 

60% de áreas com maiores 
índices de criminalidade 

com policiamento realizado 

100% de áreas com 
maiores índices de 
criminalidade com 

policiamento realizado 

 % de áreas com 
maiores índices de 
criminalidade com 

policiamento realizado 

Prefeitura Municipal 

Ampliar as rondas de segurança 
70% dos bairros e região 

central da cidade com 
rondas de segurança 

100% dos bairros e região 
central da cidade com 
rondas de segurança 

 % dos bairros e região 
central da cidade com 
rondas de segurança 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Promover segurança pública nas áreas de 
lazer públicas do Município 

 80% de áreas de lazer 
públicas com segurança 

pública implantada 

100% de áreas de lazer 
públicas com segurança 

pública implantada 

% de áreas de lazer 
públicas com 

segurança pública 
implantada 

Prefeitura Municipal 

Implantar e fortalecer o Programa Educação 
para o Trânsito 

70% do Programa 
Educação para o Trânsito 

implantado 

100% do Programa 
Educação para o Trânsito 

implantado 

 % do Programa 
Educação para o 

Trânsito implantado 

Prefeitura Municipal 

Implantar guarda municipal  Guarda municipal 
implantada 

 Guarda municipal 
implantada 

Prefeitura Municipal 

Implementar postos policiais nos bairros 

Postos policiais 
implementados nos bairros 

Postos policiais 
implementados nos bairros 

Postos policiais 
implementados nos bairros 

Número de postos 
policiais 

implementados nos 
bairros 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 
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1.3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA 

 
 

O desenvolvimento das atividades econômicas de Guaratinguetá está 

atrelado à capacidade econômica local para melhorar sua perspectiva econômica, 

ou seja, em se adaptar à dinâmica local, nacional e internacional da economia de 

mercado, e à respectiva qualidade de vida da população.  

Neste viés, determinou-se a Política de Desenvolvimento das Atividades 
Econômicas, fundamentada nas seguintes diretrizes: 

 Promover e estimular o desenvolvimento econômico local endógeno, 

associando-o aos interesses do desenvolvimento da Região do Vale do 

Paraíba; 

 dinamizar o arranjo produtivo local, através do fortalecimento de 

ambiente de negócios; 

 atrair novos setores produtivos para o Município, em consonância com 

a política de desenvolvimento regional e ambiental; 

 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; 

 criar um sistema de acompanhamento e avaliação das atividades 

produtivas; 

 incentivar a articulação da economia local à regional, à nacional e à 

internacional; 

 elaborar e implantar Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

sob o qual deverá ser implantado o Sistema Informatizado de Dados 

Econômicos e mantido um banco de dados da distribuição estadual e 

regional de indústrias, pólos tecnológicos e centros empresariais e 

outro sobre a força de trabalho e suas bases de formação e 

distribuição; 
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 desenvolver e ampliar as relações entre universidades e atividades 

empresariais, de forma a fomentar a inovação; 

 criar incubadora para pequenas empresas, objetivando seu 

desenvolvimento constante, no sentido de preparar ambiente para 

futuro Pólo Tecnológico; 

 fomentar o desenvolvimento de Parque Tecnológico em Guaratinguetá; 

 incentivar a criação de novos arranjos produtivos; 

 criar um índice de sustentabilidade, incentivando as empresas locais a 

aderirem ao programa; 

 atrair novos investimentos na modalidade P+L; 

 fomentar a integração das indústrias com universidades e centros de 

pesquisa regionais para o desenvolvimento de produtos e processos; 

 apoiar a obtenção de recursos de investimento junto aos órgãos de 

fomento para pesquisa e desenvolvimento de projetos industriais; 

 estimular o desenvolvimento e a expansão das atividades econômicas 

de comércio e serviços nos eixos e vetores de desenvolvimento 

municipal e intermunicipais, entendendo Guaratinguetá como 

referência regional no setor; 

 desenvolver e incentivar as atividades agropecuárias, promovendo 

atividades agroindustriais e formas cooperativadas de produção; 

 estimular o fortalecimento das cadeias produtivas do Município; 

 fortalecer o aprimoramento e inovação das cadeias produtivas já 

existentes; 

 estimular a fixação do trabalhador rural no campo; 

 fortalecer a propriedade rural, mediante o apoio ao pequeno e médio 

produtor, através de convênios e parcerias com órgãos técnicos; 

 estimular a agricultura sustentável, em suas variantes agroecológica, 

orgânica, biodinâmica e natural; 

 estimular o cooperativismo de culturas agrícolas; 

 incentivar a implantação de arranjos produtivos relacionados ao 

agronegócio, dando especial ênfase à agroecologia, à agricultura 

orgânica e outras práticas agrícolas sustentáveis; 
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 incentivar a diversificação e especialização da produção junto aos 

produtores da bacia leiteira, estimulando para agregar valores, 

considerando a necessidade de certificação dos produtos fabricados 

pelos arranjos produtivos rurais; 

 promover cursos de qualificação e requalificação específicos nas 

regiões rurais, através de parcerias com Escolas Técnicas Agrícolas e 

órgãos públicos (Sistema S, Secretaria de Agricultura do Estado e 

outros); 

 fortalecer o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) estimulando as 

ações sustentáveis do produtor rural; 

 incentivar a manutenção e ampliação das atividades nas zonas 

industriais, além da criação de novas zonas industriais em outras áreas 

do Município;  

 criar polo de desenvolvimento industrial sustentável, com distrito 

condominial para micro e pequenas indústrias; 

 dotar de infraestrutura sanitária e energia no polo industrial e a região; 

 aproveitar o potencial de grandes áreas para a localização de 

atividades empresariais; 

 fortalecer as atividades comerciais, de qualquer porte e segmento, e os 

serviços de apoio à produção em geral; 

 fortalecer os segmentos do turismo, da cultura e do lazer, explorando 

economicamente o potencial do território para esse fim, requalificando 

os equipamentos públicos existentes e ordenando e qualificando áreas 

para atrair novos investimentos privados do setor; 

 incentivar a formação de redes de cooperação empresarial de micro e 

pequenas empresas, apoiando a organização institucional voltada às 

ações produtivas, incentivando o artesanato, a gastronomia e a 

hospedagem; 

 promover a ampliação da geração de emprego, e consequentemente, 

da renda da população; 

 qualificar a mão de obra local para atuar nas demandas de emprego; 
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 estimular o associativismo e o empreendedorismo como alternativas 

para a geração de trabalho e renda. 

 

Estas diretrizes têm por finalidade nortear os seguintes programas: 

Fortalecimento do Ambiente de Negócios; Ampliação do Emprego e Renda; Melhoria 

da Produtividade e Qualidade. Cada programa possui seus projetos com suas 

respectivas ações para efetivação, a fim de impulsionar e estabelecer bases 

consolidadas para o segmento produtivo do Município, apresentados no Quadro 1.7.  
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Quadro 1.7 – Programas, projetos e ações da Política de Desenvolvimento das Atividades Econômicas. 

PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Fortalecimento 
do Ambiente 
de Negócios 

Estímulo à criação 
de novos negócios 

Promover articulações com instituições de 
ensino superior para incubar projetos de 

implantação de produtos e serviços 

Projetos de implantação de 
produtos e serviços 

incubados; 
parcerias firmadas com 
instituições de ensino 

superior 

  Numero de projetos de 
implantação de produtos 

e serviços incubados; 
Número de parcerias 

firmadas com instituições 
de ensino superior 

Prefeitura Municipal; 
universidades locais 

Desenvolver e implantar Parque Tecnológico 
em conjunto com as universidades locais e da 

região 

100% Parque Tecnológico 
projetado  

60% Parque Tecnológico 
implantado (em pleno 

funcionamento) 

100% Parque Tecnológico 
implantado (em pleno 

funcionamento) 

% Parque Tecnológico 
projetado e % 

implantado 

Prefeitura Municipal; 
universidades locais; 
associação comercial; 

sindicatos; 
cooperativas; Governo 

Estadual 

Desenvolver estudos de oportunidades de 
negócios ao Município 

Estudos de oportunidade 
de negócios desenvolvido 

Estudos de oportunidade 
de negócios desenvolvido 

Estudos de oportunidade de 
negócios desenvolvido 

Número de estudos de 
oportunidade de 

negócios desenvolvido 

Prefeitura Municipal 

Promover incentivos à instalação de 
empreendimentos industriais, comerciais e 

serviços no Município. 

Incentivos à instalação de 
empreendimentos 

industriais, comerciais e 
serviços no Município 

concedidos 

  Número de incentivos à 
instalação de 

empreendimentos 
industriais, comerciais e 
serviços no Município 

concedidos 

Prefeitura Municipal 

Promover a implantação de um porto seco 
para desenvoltura no processo alfandegário 

junto aos produtores, importadores e 
exportadores 

 50% do Porto Seco 
implementado 

100% do Porto Seco 
implementado 

% do Porto Seco 
implementado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Promover sinergia com o Governo Estadual 
para viabilizar projetos de inovação 

tecnológica e de conhecimento 

 Projetos de inovação 
tecnológica e de 
conhecimento 
desenvolvidos 

 Número de projetos de 
inovação tecnológica e 

de conhecimento 
desenvolvidos 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Fortalecer os eventos e atividades para 
atração de novos investimentos no Município 

Eventos e atividades 
realizados para atração de 

novos investimentos no 
Município 

Eventos e atividades 
realizados para atração de 

novos investimentos no 
Município 

Eventos e atividades 
realizados para atração de 

novos investimentos no 
Município 

Número de eventos e 
atividades realizados 

para atração de novos 
investimentos no 

Município  

Prefeitura Municipal 

Elaborar e implantar Plano Municipal de 
Desenvolvimento Econômico juntamente com 
Sistema Informatizado de Dados Econômicos 

100% do Plano Municipal 
de Desenvolvimento 

Econômico elaborado  

60% do Plano Municipal de 
Desenvolvimento 

Econômico implantado 

100% do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

implantado 

% do Plano Municipal de 
Desenvolvimento 

Econômico elaborado e 
% implantado 

Prefeitura Municipal 

Realizar constantes estudos, avaliações e 
remodelações no relacionamento entre a 

prefeitura e as empresas, de forma a agilizar e 
simplificar os processos legais de novos 

investimentos 

Estudos realizados Processos simplificados 
para novos investimentos 

implantados 

 Número de estudos 
realizados; número de 

processos simplificados 
para novos investimentos 

Prefeitura Municipal 

Promover investimentos em pesquisa e 
modernização da cadeia produtiva local 

 Investimentos em 
pesquisas e modernização 
da cadeia produtiva local 

realizados; 
Pesquisas na cadeia 
produtiva local com 

 Montante investido em 
pesquisas e 

modernização da cadeia 
produtiva local; 

Número de pesquisas na 
cadeia produtiva local 

Prefeitura Municipal 
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PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
investimentos recebidos com investimentos 

recebidos 

Implementar cadastro de áreas potenciais 
para desenvolvimento do setor econômico 

(secundário e terciário) 

100% do cadastro de áreas 
potenciais para o 

desenvolvimento do setor 
econômico implementado 

  % do cadastro de áreas 
potenciais para o 

desenvolvimento do 
setor econômico 
implementado 

Prefeitura Municipal 

Incentivo a criação 
de micro, pequenas 
e médias empresas 
no setor secundário 

e terciário 

Ampliar a divulgação de informações 
municipais, em especial as vocações 

econômicas do Município como estratégia 
para a atração de novos investimentos 

Ações de divulgação de 
informações municipais, 
em especial as vocações 
econômicas realizadas 

Ações de divulgação de 
informações municipais, 
em especial as vocações 
econômicas realizadas 

Ações de divulgação de 
informações municipais, em 

especial as vocações 
econômicas realizadas 

Ações de divulgação de 
informações municipais, 
em especial as vocações 
econômicas realizadas 

Prefeitura Municipal 

Otimizar os procedimentos burocráticos para a 
instalação de empresas no Município 

Procedimentos 
burocráticos para a 

instalação de empresas 
simplificados 

  Procedimentos 
burocráticos para a 

instalação de empresas 
simplificados 

Prefeitura Municipal 

Criar polo de desenvolvimento industrial 
sustentável, com distrito condominial para 

micro e pequenas indústrias 

 60% do polo de 
desenvolvimento industrial 

sustentável implantado 

100% do polo de 
desenvolvimento industrial 

sustentável implantado 

% do polo de 
desenvolvimento 

industrial sustentável 
implantado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Revisar e readequar a política de 
desenvolvimento para os produtos lácteos 

Política de 
desenvolvimento para os 

produtos lácteos revisada e 
readequada 

  Política de 
desenvolvimento para os 

produtos lácteos 
revisada e readequada 

Prefeitura Municipal 

Reestruturar e ampliar atividades no Centro de 
Exposições, podendo para tal, estabelecer 

parceria com a iniciativa privada 

Atividades realizadas no 
Centro de Exposições 

Atividades realizadas no 
Centro de Exposições 

Atividades realizadas no 
Centro de Exposições 

Atividades realizadas no 
Centro de Exposições 

Prefeitura Municipal; 
setor privado 

Articular a instalação de uma subestação de 
alta tensão na região oeste, para levar 

arranjos produtivos  

 Subestação de alta tensão 
na região oeste instalada 

 Subestação de alta 
tensão na região oeste 

instalada 

Prefeitura Municipal 

Criar mecanismos específicos de apoio para 
micro e pequenas empresas 

Mecanismos específicos de 
apoio para micro e 

pequenas empresas 
criados; 60% dos  

mecanismos específicos de 
apoio para micro e 

pequenas empresas 
implantado 

100% dos mecanismos 
específicos de apoio para 

micro e pequenas 
empresas implantado 

 Mecanismos específicos 
de apoio para micro e 
pequenas empresas 

criados; % dos 
mecanismos específicos 

de apoio para micro e 
pequenas empresas 

implantado  

Prefeitura Municipal 

Revisar a carga tributária municipal 
(construção civil, comércio e indústria) 

Carga tributária municipal 
revisada 

  Carga tributária 
municipal revisada 

Prefeitura Municipal 

Ampliação do 
Emprego e 

Renda 

Atração e retenção 
de talentos 

Implementar programas de incentivo ao 
primeiro emprego para jovens 

60% do Programa de 
incentivo ao primeiro 
emprego para jovens 

implementado; programas 
de incentivo ao primeiro 

emprego para jovens 
implementados 

100% do Programa de 
incentivo ao primeiro 
emprego para jovens 

implementado; programas 
de incentivo ao primeiro 

emprego para jovens 
implementados 

 % do Programa de 
incentivo ao primeiro 
emprego para jovens 

implementado; número 
de programas de 

incentivo ao primeiro 
emprego para jovens 

implementado 

Prefeitura Municipal 

Incentivar a geração de empregos nos bairros 
60% dos bairros com 

incentivos a geração de 
empregos; empregos 

100% dos bairros com 
incentivos a geração de 
empregos; empregos 

 % de bairros com 
incentivos a geração de 
empregos; Número de 

empregos ofertados nos 

Prefeitura Municipal 
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PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
ofertados nos bairros ofertados nos bairros bairros 

Incentivar a indústria e agroindústria, 
priorizando mão de obra local e nacional 

 80%de empregados locais 
na indústria e 

agroindústria; Incentivos 
concedidos a indústria e 

agroindústria para 
contratação de mão de 
obra local e nacional 

 %de empregados locais 
na indústria e 

agroindústria; Incentivos 
concedidos a indústria e 

agroindústria para 
contratação de mão de 
obra local e nacional 

Prefeitura Municipal 

Promover apoio para os produtores rurais 
(infraestrutura de escoamentoda produção, 

capacitação, equipamentos) 

Ações/atividades de apoio 
para os produtores rurais 

realizados 

Ações/atividades de apoio 
para os produtores rurais 

realizados 

Ações/atividades de apoio 
para os produtores rurais 

realizados 

Número de 
ações/atividades de 

apoio para os produtores 
rurais realizados 

Prefeitura Municipal 

Qualificação 
profissional 
continuada 

Promover cursos de capacitação profissional 
Cursos de capacitação 
profissional ofertados 

Cursos de capacitação 
profissional ofertados 

Cursos de capacitação 
profissional ofertados 

Número de cursos de 
capacitação profissional 

ofertados 

Prefeitura Municipal 

Promover o direcionamento de cursos 
profissionalizantes para os bairros 

Cursos profissionalizantes 
realizados nos bairros 

Cursos profissionalizantes 
realizados nos bairros 

Cursos profissionalizantes 
realizados nos bairros 

Número de cursos 
profissionalizantes 

realizados nos bairros 

Prefeitura Municipal 

Promover oficinas e cursos para moradores de 
baixa renda em parcerias com a 

FATEC/SENAC e escolas municipais da 
região 

Oficinas e cursos para 
moradores de baixa renda 

realizados 

Oficinas e cursos para 
moradores de baixa renda 

realizados 

Oficinas e cursos para 
moradores de baixa renda 

realizados 

Número de oficinas e 
cursos para moradores 

de baixa renda 
realizados 

Prefeitura Municipal; 
FATEC/SENAC, 

estabelecimentos de 
ensino 

Incentivar parcerias público-privadas para 
treinamentos/qualificação da mão-de-obra 

local 

Parcerias público-privadas 
para 

treinamentos/qualificação 
da mão-de-obra local 

firmadas 

Parcerias público-privadas 
para 

treinamentos/qualificação 
da mão-de-obra local 

firmadas 

Parcerias público-privadas 
para 

treinamentos/qualificação da 
mão-de-obra local firmadas 

Número de parcerias 
público-privadas para 

treinamentos/qualificação 
da mão-de-obra local 

firmadas 

Prefeitura Municipal; 
setor privado 

Capacitar os produtores rurais 60% dos produtores rurais 
capacitados 

80% dos produtores rurais 
capacitados 

100% dos produtores rurais 
capacitados 

% dos produtores rurais 
capacitados 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Empreendedorismo 

Promover eventos como feiras, seminários, 
workshops, palestras com a temática 

empreendedorismo, com a participação do 
Governo Estadual, empresas e instituições de 

ensino. 

Eventos com a temática 
empreendedorismo  

realizados 

Eventos com a temática 
empreendedorismo  

realizados 

Eventos com a temática 
empreendedorismo  

realizados 

Número de eventos com 
a temática 

empreendedorismo  
realizados 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; 

setor privado; 
instituições de ensino 

Fomentar as atividades turísticas para gerar 
mais emprego e renda no Município 

Atividades/ações turísticas 
realizadas 

Atividades/ações turísticas 
realizadas 

Atividades/ações turísticas 
realizadas 

Número de 
atividades/ações 

turísticas realizadas 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Melhoria da 
Produtividade 
e Qualidade 

Ampliação da base 
produtiva com o 
fortalecimento e 

criação de 
cooperativas 

Incentivar e fortalecer as cooperativas de 
agroindústrias familiares 

cooperativas de 
agroindústrias familiares 

criadas e atuantes 

cooperativas de 
agroindústrias familiares 

criadas e atuantes 

cooperativas de 
agroindústrias familiares 

criadas e atuantes 

Número de cooperativas 
de agroindústrias 

familiares criadas e 
atuantes 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Implantar o sistema de economia solidária 
50% do Sistema de 
Economia Solidária 

implantado 

100% do Sistema de 
Economia Solidária 

implantado 

 % do Sistema de 
Economia Solidária 

implantado 

Prefeitura Municipal 

Implantar cooperativa em bairros em parceria 
com o Município para geração de renda 

 Cooperativas em bairros 
implantadas 

Cooperativas em bairros 
implantadas 

Número de cooperativas 
em bairros implantadas 

Prefeitura Municipal 

Divulgar os produtos agrícolas do Município 
em escala regional, estadual e nacional 

Ações de divulgação dos 
produtos agrícolas local em 
escala regional, estadual e 

nacional 

Ações de divulgação dos 
produtos agrícolas local em 
escala regional, estadual e 

nacional 

Ações de divulgação dos 
produtos agrícolas local em 
escala regional, estadual e 

nacional 

Número de ações de 
divulgação dos produtos 
agrícolas local em escala 

regional, estadual e 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; 

setor privado 
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PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
nacional 

Promover o fortalecimento de sindicatos, 
cooperativas e associações existentes no 

Município 

Ações/atividades 
realizadas para o 
fortalecimento de 

sindicatos, cooperativas e 
associações existentes no 

Município 

Ações/atividades 
realizadas para o 
fortalecimento de 

sindicatos, cooperativas e 
associações existentes no 

Município 

Ações/atividades realizadas 
para o fortalecimento de 

sindicatos, cooperativas e 
associações existentes no 

Município 

Ações/atividades 
realizadas para o 
fortalecimento de 

sindicatos, cooperativas 
e associações existentes 

no Município 

Prefeitura Municipal 

Implantar, no mínimo, um Centro de Comércio 
Agrícola (CCA) em cada região geográfica da 
cidade, visando à comercialização direta dos 

produtos ao consumidor 

 CCA implantados no 
Município 

CCA implantados no 
Município 

Número de CCA 
implantados no Município 

Prefeitura Municipal 

Fortalecimento e 
implementação de 

novas cadeias 
produtivas 

Fortalecer e ampliar parceria entre Governo 
Municipal e Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI) para proporcionar 
suporte e acompanhamento técnico aos 

produtores rurais 

Parceria entre Governo 
Municipal e CATI para 

suporte e 
acompanhamento técnico 

aos produtores rurais 
realizada 

Parceria entre Governo 
Municipal e CATI para 

suporte e 
acompanhamento técnico 

aos produtores rurais 
realizada 

Parceria entre Governo 
Municipal e CATI para 

suporte e acompanhamento 
técnico aos produtores rurais 

realizada 

Parceria entre Governo 
Municipal e CATI para 

suporte e 
acompanhamento 

técnico aos produtores 
rurais realizada 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Promover estudos técnicos e incentivo ao 
cultivo de soja como alternativa, com aptidão 

para o cultivo Triticale (trigo) 

 Estudos técnicos ao cultivo 
de Triticale desenvolvidos; 
Incentivos concedidos ao 

cultivo de soja como 
alternativa, com aptidão 
para o cultivo Triticale 

(trigo) 

Estudos técnicos ao cultivo 
de Triticale desenvolvidos; 
Incentivos concedidos ao 

cultivo de soja como 
alternativa, com aptidão para 

o cultivo Triticale (trigo) 

Número de estudos 
técnicos ao cultivo de  

Triticale  desenvolvidos; 
Incentivos concedidos ao 

cultivo de soja como 
alternativa, com aptidão 
para o cultivo Triticale 

(trigo)  

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual 

Incentivar o emprego de novas tecnologias 
voltadas ao desenvolvimento da cultura do 

arroz irrigado no Município 

Novas tecnologias voltadas 
para o desenvolvimento da 

cultura do arroz irrigado 
empregadas; 60% dos 

produtores de arroz 
irrigado com incentivo a 

utilização de novas 
tecnologias ao 

desenvolvimento da cultura 
do arroz irrigado 

Novas tecnologias voltadas 
para o desenvolvimento da 

cultura do arroz irrigado 
empregadas; 100% dos 

produtores de arroz 
irrigado com incentivo a 

utilização de novas 
tecnologias ao 

desenvolvimento da cultura 
do arroz irrigado 

 Novas tecnologias 
voltadas para o 

desenvolvimento da 
cultura do arroz irrigado 

empregadas; % de 
produtores de arroz 

irrigado com incentivo a 
utilização de novas 

tecnologias ao 
desenvolvimento da 

cultura do arroz irrigado 

Prefeitura Municipal; 
Governo Estadual; 

associações; 
cooperativas 
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1.4. GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE E TRANSPARENTE 
 

O desenvolvimento e crescimento de um município estão diretamente ligados 

a um bom planejamento estratégico municipal. Considerando as demandas 

levantadas em etapa anterior, e visando o cumprimento da implementação do Plano 

Diretor Municipal, propõe-se o desenvolvimento do sistema de planejamento 

municipal, por meio do estabelecimento da Política de Desenvolvimento da 
Organização Institucional. Objetiva dinamizar e aperfeiçoar o processo de gestão 

municipal, considerando a articulação com todos os órgãos funcionais internos, 

readequação das atribuições e competências da estrutura organizacional, bem como 

promover a participação de atores sociais e a população em geral no processo de 

desenvolvimento municipal. É composta pelas seguintes diretrizes: 

  Propiciar o fortalecimento do sistema de gestão municipal; 

 garantir destinação a todos os imóveis públicos, de forma a otimizar, ao 

máximo, suas potencialidades; 

 estabelecer efetivo controle sobre os bens imóveis públicos, quando 

necessário, com apoio da comunidade do entorno; 

 estabelecer critérios para a utilização de imóveis públicos por terceiros,  

 promover a gestão democrática participativa na tomada de decisões na 

gestão municipal; 

  incentivar a participação popular na gestão municipal e garantir 

instrumentos para tal; 

 fortalecer os conselhos municipais existentes, bem como a criação de 

novos; 

 reestruturar e fortalecer o COMAM, garantindo ampla participação da 

sociedade civil e adequando-o às novas atribuições e 

regulamentações; 

 assegurar, mediante participação do Conselho de Meio Ambiente, a 

efetiva implementação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, para 

abrigar os recursos provenientes dos instrumentos da Política 

Municipal de Meio Ambiente ou de medidas compensatórias relativas a 
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degradação ambiental, com o objetivo de custear exclusivamente 

projetos ambientais aprovados pelo COMAM; 

 promover a estruturação organizacional administrativa de acordo com 

sua demanda e com vistas a garantir a gestão municipal adequada; 

 dotar a gestão administrativa de um Sistema de Informações 

Municipais; 

 realizar capacitação e treinamento contínuo a equipe de pessoal da 

estrutura administrativa; 

 promover o aprimoramento no desempenho e aplicação dos recursos 

públicos; 

 promover a cobrança dos tributos municipais de forma adequada; 

 implantar Sistema Integrado de Georreferenciamento; 

 promover ações de aperfeiçoamento do Imposto sobre serviços (ISS); 

 criar estratégias de ação sobre as dívidas ativas; 

 promover atualização constante da legislação municipal; 

  regulamentar e/ou atualizar as legislações complementares da política 

municipal de desenvolvimento e compatibilizá-las com o plano diretor 

municipal; 

  regulamentar a política de desenvolvimento do Município, na forma do 

seu plano diretor municipal. 

 

Tal política é estabelecida pelos seguintes programas: Gestão dos imóveis 

públicos; Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa; Aprimoramento da Gestão de 

Recursos Humanos; Aprimoramento na Gestão das Finanças Públicas; Promoção 

da Gestão Democrática e Participativa; e Reestruturação Legislativa Municipal. Para 

cada um definiu-se os projetos e ações específicas para sua efetivação, conforme 

apresenta o Quadro 1.8, a seguir. 
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Quadro 1.8 – Programas, projetos e ações da Política de Desenvolvimento da Organização Institucional. 

PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Gestão dos 
imóveis públicos 

Destinação dos 
imóveis públicos 

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 

Prefeitura Municipal 

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  

Prefeitura Municipal 

Aperfeiçoamento 
da Gestão 

Administrativa 

Estrutura 
administrativa 

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  

Prefeitura Municipal 

Promover a reorganização da estrutura da 
Secretaria Municipal de Cultura 

Secretaria Municipal de 
Cultura reorganizada 

  Secretaria Municipal de 
Cultura reorganizada 

Prefeitura Municipal 

Promover a reestruturação da Secretaria 
Municipal de Planejamento 

Secretaria Municipal de 
Planejamento reestruturada 

  Secretaria Municipal de 
Planejamento 
reestruturada 

Prefeitura Municipal 

Realizar aumento progressivo dos recursos 
 financeiros para a Secretaria de Cultura

4% dos recursos 
financeiros destinados a 
Secretaria Municipal de 

Cultura 

5% dos recursos 
financeiros destinados a 
Secretaria Municipal de 

Cultura 

6% dos recursos 
financeiros destinados a 
Secretaria Municipal de 

Cultura 

% dos recursos 
financeiros destinados a 
Secretaria Municipal de 

Cultura  

Prefeitura Municipal 

 Criar a Secretaria Municipal de Habitação Secretaria Municipal de 
Habitação criada 

  Secretaria Municipal de 
Habitação criada 

Prefeitura Municipal 

Sistema de 
Informações 

Municipal 

Criar Sistema Integrado de 
Georreferenciamento com vistas a 
promover gestão permanente de 

atualização do cadastro imobiliário 
municipal 

100% do Sistema Integrado 
de Georreferenciamento 

criado e 80% 
implementado 

100% do Sistema Integrado 
de Georreferenciamento 

implementado 

 % do Sistema Integrado 
de 

Georreferenciamento 
criado e implementado 

Prefeitura Municipal 

Elaborar e atualizar constantemente planta 
genérica de valores 

100% da planta genérica 
de valores atualizada 

  % da planta genérica de 
valores atualizada  

Prefeitura Municipal 

Aprimoramento da 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Qualificação dos 
servidores 
municipais 

Diagnosticar as necessidades de 
treinamentos técnicos e comportamentais 

dos servidores. 

Diagnóstico das 
necessidades de 

treinamentos técnicos 
realizada 

  Diagnóstico das 
necessidades de 

treinamentos técnicos 
realizada 

Prefeitura Municipal 

Qualificar os agentes públicos nas 
estratégias dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
estabelecendo metas a serem cumpridas 

até 2030. 

80% de agentes públicos 
qualificados nas estratégias 

do ODS; metas 
estabelecidas 

100% de agentes públicos 
qualificados nas estratégias 

do ODS; metas 
estabelecidas 

 % de agentes públicos 
qualificados nas 

estratégias do ODS; 
Número de metas 

estabelecidas 

Prefeitura Municipal 

Realizar capacitação de servidores 
municipais constantemente 

60% de servidores 
municipais capacitados 

anualmente 

100% de servidores 
municipais capacitados 

anualmente 

 % de servidores 
municipais capacitados 

anualmente 

Prefeitura Municipal 

Potencializar os técnicos municipais de 
carreira em políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento sustentável 

40% de técnicos municipais 
de carreira capacitados  

80% de técnicos municipais 
de carreira capacitados 

100% de técnicos 
municipais de carreira 

capacitados 

% de técnicos 
municipais de carreira 

capacitados em relação 
ao total 

Prefeitura Municipal 

Readequação do 
número de 
servidores 

Analisar as demandas de serviços por 
órgão e comparar com o efetivo de 

servidores, caso necessário readequar o 

Servidores municipais 
readequados por órgão 

  Número de servidores 
municipais 

readequados por órgão 

Prefeitura Municipal 



  
PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá – SP 
Produto 5 – Prognóstico 

Versão 02 

 

 

 
97 

 

PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
municipais número de servidores municipais. 

Aprimoramento na 
Gestão das 

Finanças Públicas 

Alternativas para 
diminuir a 

dependência de 
recursos de 

transferências 
constitucionais 

Buscar alternativas para diminuir a 
dependência de recursos de transferências 

constitucionais 

Alternativas propostas e 
implementadas para 

diminuir a dependência de 
recursos de transferências 

constitucionais 

Alternativas propostas e 
implementadas para 

diminuir a dependência de 
recursos de transferências 

constitucionais 

Alternativas propostas e 
implementadas para 

diminuir a dependência de 
recursos de transferências 

constitucionais 

Número de alternativas 
propostas e 

implementadas para 
diminuir a dependência 

de recursos de 
transferências 
constitucionais 

Prefeitura Municipal 

Rever a composição do planejamento das 
receitas e despesas municipais 

Planejamento das receitas 
e despesas revisada e 

ajustada 

  Planejamento das 
receitas e despesas 
revisada e ajustada 

Prefeitura Municipal 

Melhorias na 
arrecadação 

municipal 

Promover campanha para incentivo de 
emissão de Notas Fiscais 

 100% dos 
estabelecimentos 

comerciais com campanha 
para emissão de notas 

fiscais 

 % dos 
estabelecimentos 
comerciais com 
campanha para 

emissão de notas 
fiscais 

Prefeitura Municipal 

Promover cobrança adequada do IPTU via 
reestruturação e aperfeiçoamento técnico 

do setor de cadastro, alocando-o ao 
patamar dos setores de planejamento e 

gestão 

Setor de cadastro 
reestruturado junto ao setor 
de planejamento e gestão; 

capacitação técnica do 
setor de cadastro 

  Setor de cadastro 
reestruturado junto ao 

setor de planejamento e 
gestão; capacitação 
técnica do setor de 

cadastro 

Prefeitura Municipal 

Criar incentivos para melhorar arrecadação 
municipal 

 Elevação da arrecadação 
municipal; incentivos 

ofertados visando melhorar 
a arrecadação municipal 

 % de elevação da 
arrecadação municipal; 
número de incentivos 

ofertados visando 
melhorar a arrecadação 

municipal 

Prefeitura Municipal 

Implantar de forma contínua a A3P 
(Agenda Ambiental na Administração 

Pública), ajustando os gastos públicos a 
este modelo de gestão 

40% da A3P implantada 80% da A3P implantada 100% da A3P implantada % da A3P implantada Prefeitura Municipal 

Promover a discussão e revisão dos 
projetos para distribuição mais equilibrada 

e de encontro com as prioridades do 
Município 

Debates para revisão dos 
projetos prioritários no 
Município realizados 
sempre que houver 

necessidade 

Debates para revisão dos 
projetos prioritários no 
Município realizados 
sempre que houver 

necessidade 

Debates para revisão dos 
projetos prioritários no 
Município realizados 
sempre que houver 

necessidade 

Número de debates 
realizados para revisão 
dos projetos prioritários 

no Município 

Prefeitura Municipal 

Promoção da 
Gestão 

Democrática e 
Participativa 

Aperfeiçoamento dos 
conselhos municipais 
e câmaras técnicas 

setoriais 

Definir calendário para reuniões 
comunitárias 

Calendário para reuniões 
comunitárias definido e 

implantado 

  Calendário para 
reuniões comunitárias 
definido e implantado 

Prefeitura Municipal; 
Conselhos Municipais 

Promover regularidade das reuniões com a 
comunidade 

Reuniões com a 
comunidade realizadas 

periodicamente 

  Número de reuniões 
com a comunidade 

realizadas 
periodicamente 

Prefeitura Municipal; 
Conselhos Municipais 

Criar mecanismos de participação social no 
desenvolvimento de políticas públicas 

municipais 

Mecanismos de 
participação social 

implantados e atividades 
realizadas  

  Número de 
mecanismos 

implantados e 
atividades realizadas 

visando a participação 
social 

Prefeitura Municipal; 
Conselhos Municipais 
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PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 

Consolidar Sistema Municipal de Cultura, 
por meio de Conselho de Cultura atuante e 

movimentação do fundo municipal 

 Conselho Municipal de 
Cultura consolidado com 
reuniões periódicas para 
movimentação do Fundo 

Municipal de Cultura 

 Movimentação do 
Fundo Municipal de 
Cultura; Conselho 

Municipal de Cultura 
consolidado 

Prefeitura Municipal; 
Conselho Municipal 

Criar e regulamentar o Conselho Municipal 
de Habitação 

Conselho Municipal de 
Habitação criado e 

regulamentado 

  Conselho Municipal de 
Habitação criado e 

regulamentado 

Prefeitura Municipal; 
Conselho Municipal 

Promover o fortalecimento e consolidação 
da gestão ambiental participativa através 

da recomposição do COMAM, sendo 2/3 do 
conselho, presidente e secretario 
representante da sociedade civil 

COMAM com nova 
estruturação (composição) 
formada e regulamentada 

  COMAM com nova 
estruturação 

(composição) formada e 
regulamentada 

Prefeitura Municipal; 
Conselho Municipal 

Criar no âmbito do COMAM uma Câmara 
Técnica Temática de Educação Ambiental 

Câmara Técnica Temática 
de Educação Ambiental no 
âmbito do COMAM criada 

  Câmara Técnica 
Temática de Educação 

Ambiental criada 

Prefeitura Municipal; 
Conselho Municipal 

Criar no âmbito do COMAM, COMTUR e 
COMCULT uma Câmara Técnica Temática 

de patrimônio histórico, arquitetônico e 
ambiental 

Câmara Técnica Temática 
de patrimônio histórico, 

arquitetônico e ambiental 
no âmbito do COMAM, 
COMTUR e COMCULT 

criada 

  Câmara Técnica 
Temática de patrimônio 
histórico, arquitetônico 

e ambiental criada  

Prefeitura Municipal; 
Conselhos Municipais 

Fomentar o COMTUR para que tenha 
participação efetiva na elaboração de 

Políticas Públicas 

Participações do COMTUR 
em todos os 

eventos/debates acerca da 
elaboração de políticas 

públicas 

  Número de 
participações do 

COMTUR na 
elaboração de políticas 

públicas 

Prefeitura Municipal; 
Conselho Municipal 

Garantir ampla participação do COMAM na 
formulação de políticas públicas de 

saneamento ambiental 

Participações do COMAM 
em todos os 

eventos/debates sobre o 
desenvolvimento de 
políticas públicas de 

saneamento ambiental 

  Número de 
participações do 

COMAM no 
desenvolvimento de 
políticas públicas de 

saneamento ambiental 

Prefeitura Municipal; 
Conselho Municipal 

Reestruturar o Conselho Municipal 
Antidrogas (COMAD) 

COMAD reestruturado   COMAD reestruturado Prefeitura Municipal; 
Conselho Municipal 

Assegurar, mediante participação do 
COMAM, a efetiva implementação do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente  

Fundo Municipal de Meio 
Ambiente efetivo com a 
participação do COMAM 

  Fundo Municipal de 
Meio Ambiente efetivo 

Prefeitura Municipal; 
Conselho Municipal 

Promover a consolidação das câmaras 
técnicas setoriais 

Câmaras técnicas setoriais 
formadas para atendimento 

da demanda  

  Número de câmaras 
técnicas setoriais 

formadas 

Prefeitura Municipal; 
conselhos municipais 

Promover a efetivação do Conselho 
Municipal de Educação 

Conselho Municipal de 
Educação efetivo 

  Conselho Municipal de 
Educação efetivo 

Prefeitura Municipal; 
conselho municipal 

Criar o Conselho Gestor de Segurança 
Conselho Gestor de 
Segurança criado e 

regulamentado 

  Conselho Gestor de 
Segurança criado e 

regulamentado 

Prefeitura Municipal; 
conselho municipal 

Realizar a incorporação do Conselho 
Municipal de Assistência Social no 

Conselho de Gestão do Plano Diretor 

Conselho Municipal de 
Assistência Social 

incorporado no Conselho 
de Gestão do Plano Diretor 

  Conselho Municipal de 
Assistência Social 

incorporado no 
Conselho de Gestão do 

Prefeitura Municipal 
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PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES Curto Prazo (2019-2021) Médio Prazo (2022-2024) Longo Prazo (2025-2027) Indicador Responsáveis 
Plano Diretor 

Criar plano de capacitação para 
qualificação de membros de conselhos 

municipais 

 100% do Plano de 
Capacitação criado; 2/3 

dos membros de conselhos 
capacitados 

 % do Plano de 
Capacitação criado; 

Número de membros de 
conselhos capacitados 

Prefeitura Municipal; 
conselhos municipais 

Reestruturação 
Legislativa 
Municipal 

Atualização e 
aperfeiçoamento da 
legislação municipal 

Regulamentar e instituir os instrumentos 
urbanísticos propostos na legislação 

municipal no âmbito do PDM 

Instrumentos urbanísticos 
propostos regulamentados 

Instrumentos urbanísticos 
propostos regulamentados 

 Número de 
instrumentos 

urbanísticos propostos 
regulamentados 

Prefeitura Municipal 

Regulamentar a aplicação do instrumento 
urbanístico IPTU Progressivo no Tempo 

Instrumento urbanístico 
IPTU Progressivo no 

Tempo regulamentado por 
lei municipal específica 

  Instrumento urbanístico 
IPTU Progressivo no 

Tempo regulamentado 
por lei municipal 

específica 

Prefeitura Municipal 

Regulamentar instrumentos como o EIV – 
Estudo de Impacto de Vizinhança no 

Município 

Instrumento do EIV 
regulamentado por lei 
municipal específica 

  Instrumento do EIV 
regulamentado por lei 
municipal específica 

Prefeitura Municipal 

Atualizar a legislação municipal da 
estrutura administrativa 

Legislação municipal da 
estrutura administrativa 

atualizada 

  Legislação municipal da 
estrutura administrativa 

atualizada 

Prefeitura Municipal 

Regulamentar lei municipal de incentivo à 
cultura 

Lei municipal de incentivo à 
cultura regulamentada 

  Lei municipal de 
incentivo à cultura 

regulamentada 

Prefeitura Municipal 

Criar edital municipal de projetos culturais 
Edital municipal de projetos 

culturais criado 
  Edital municipal de 

projetos culturais criado 
e implementado 

Prefeitura Municipal 

Elaborar a Política Municipal de Meio 
Ambiente 

Política Municipal de Meio 
Ambiente elaborada 

  Política Municipal de 
Meio Ambiente 

elaborada 

Prefeitura Municipal 

Realizar a revisão das leis ambientais 
municipais 

Todas as leis ambientais 
municipais revisadas 

  Número de leis 
ambientais municipais 

revisadas 

Prefeitura Municipal 

Regulamentar o Código de Obras e 
Edificações no Município 

Lei municipal do Código de 
Obras e Edificações 

regulamentado e 
implementado. 

  Código de Obras e 
Edificações no 

Município 
regulamentado e 

implementado 

Prefeitura Municipal 

Promover a criação e regulamentação do 
Fundo Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 

Fundo Municipal de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 
criado e regulamentado 

  Fundo Municipal de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 
criado e regulamentado 

Prefeitura Municipal 

Revisar o Código Tributário 
100% do Código Tributário 

revisado, aprovado e 
implementado. 

  % do Código Tributário 
revisado, aprovado e 

implementado 

Prefeitura Municipal 
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2. CONSIDERAÇÕES 
 

Este prognóstico, formulado para a revisão do PDM, tomou como base os 

apontamentos feitos na etapa de diagnóstico, considerando as condicionantes, 

deficiências e potencialidades em cada aspecto analisado (ambiental, territorial, 

social, econômico e institucional), pelos gestores públicos, atores sociais e 

população em geral.  Esses elementos nortearam a proposição dos eixos 

estratégicos com vistas a almejar o desenvolvimento municipal de Guaratinguetá 

através da implementação das politicas e seus respectivos programas, projetos e 

ações específicas, configurando um processo de revisão do Plano de forma 

participativa e democrática. 

Salienta-se, contudo, que se trata de uma proposição preliminar, destinado à 

avaliação prévia, estando aberto a críticas, sugestões e complementações, por parte 

da equipe técnica municipal, núcleo gestor de revisão do PDM, bem como aos 

demais interessados no processo de planejamento municipal. 
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