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O planejamento estratégico para a administração da cidade segue
pautado pela organização financeira e responsabilidade fiscal, respeito ao
contribuinte, transparência, inovação e sua capacidade de coordenação das
políticas públicas para geração de empregos, qualidade do ensino, promoção
da saúde, segurança, mobilidade e todas as demais entregas em benefício da
sociedade.
O Plano de Governo apresentado à sociedade durante o pleito de 2016
e implementado no início da gestão vem sendo cuidadosamente executado e
monitorado, e utiliza-se de modelos de controle compostos por sistema
integrado de avaliação e hotsite específico, com ferramentas interativas de
consulta e maior detalhamento no cumprimento das metas propostas,
recebendo contínuas atualizações, melhorias e aperfeiçoamentos.
Decorridos três anos de governo (2017, 2018 e 2019), um trabalho
intensivo de avaliação da execução das 138 iniciativas propostas no Plano de
Governo foi realizado, resultando no presente relatório.
A Unidade Central de Planejamento e Governança, por meio do
Escritório de Avaliação de Planos Governamentais, efetuou os levantamentos
necessários junto a todos os órgãos da administração (direta e indireta) e,
assim, realizou análises de convergência das iniciativas propostas no Plano de
Governo do Prefeito LFM em relação às efetivas ações de governo –
materializadas em leis específicas como o PPA e as LOAs – que são
monitoradas por meio de metodologias e ferramentas de Gestão de Projetos
(GW) e acompanhamento de Metas Físicas (SIMPPA).
Após a validação de cada órgão sobre o andamento das iniciativas
foram definidos, ao final de 2019, os status de cada proposta e pôde-se
concluir que os resultados alcançados atingiram índices satisfatórios de
execução dadas as condições de restrição orçamentária dos anos iniciais do
governo.
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Quadro 1 – Execução das iniciativas do Plano de Governo “LFM”.

Em andamento

53

38,4%

Entregue
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Total

81
2
2
138

58,7%
1,4%
1,4%
100%

Gráfico 1 - Execução das Iniciativas do Plano de Governo.

Não iniciada
1,4%

Paralisada
1,4%

Em
andamento
38,4%

Entregue
58,7%

Por fim, é importante ressaltar que do conjunto de 53 iniciativas que
apresentam o status “em andamento”, 09 delas (17%) são de caráter
continuado, ou seja, só poderão assumir o status “entregue” ao final da
vigência do Plano.
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EXECUÇÃO DAS INICIATIVAS PROPOSTAS
EDUCAÇÃO
Aumentar o número de escolas em tempo integral, priorizando os bairros
mais periféricos.
● Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidade Responsável: UGE
● Status: Em andamento.
Para o ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) as EMEBs Antonio Adelino
Marques da Silva Brandao, Aparecida Merino Elias, Prof. Fabio
Rodrigues Mendes, Profa. Janet Ferreira Prado, Prof. João Luiz de
Campos, Profa. Judith Almeida Curado Arruda, Prof. Luiz Biela De
Souza, Profa. Odila Richter, Prof. Pedro Clarismundo Fornari, Rotary
Club e Profa. Rute Miranda Duarte Sirilo já possuem a capacidade de
atender 3.384 alunos em tempo integral. Já o ensino Infantil (0 a 3
anos) conta com 24 creches da rede municipal de ensino, com
capacidade de atender 2.811 alunos em tempo integral, além das 34
creches da rede particular de ensino (conveniadas) com capacidade
de atender 1.541 alunos em tempo integral.
Para o ensino fundamental no ano de 2019 foram atendidos 3.439
alunos em período integral (data base Censo Escolar 29/05). A
Previsão de atendimento para 2020 no ensino fundamental em
torno de 3.650 alunos, incluindo as escolas com Projeto Piloto no
contra turno (EMEB Antonino Messina, EMEB Lázaro Miranda,
EMEB Marly de Marco M. Pereira e EMEB Flávio D´Angieri).
Aumentar a oferta de vagas em creches na cidade, diretamente
(construindo) e por meio de parcerias com a iniciativa privada, para
disponibilizar a vaga quando a mãe precisa.
● Programa de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida
● Unidade Responsável: UGE
● Status: Entregue.
● A Prefeitura fez convênio com mais 7 escolas da rede particular, além
de reorganizar as escolas próprias (EMEBs) conseguindo atender
crianças de 0 a 3 anos. Também realizou ampliação em prédios com
espaço disponível e por fim entregou a reforma da EMEB Waldemir
Savoy com maior capacidade de atendimento. No ano de 2016 foram
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atendidos 5.866 alunos pelas escolas próprias e particulares
conveniadas, enquanto que em 2018 foram atendidos 7.512 alunos, o
que representa um aumento de 22% nas vagas em creche.
Em 2019 foi entregue a reforma da EMEB Luiz de Carvalho, entrega da
EMEB Maria de Lourdes Gonçalves, ampliação de salas de Grupo 3 no
segmento de educação infantil II e ampliação de contratações de
escolas conveniadas. Foram atendidos 7.607 alunos, sendo 4.087 nas
EMEBs e 3.520 nas escolas contratadas. Na Educação Infantil I,
primeiro semestre de 2019 as obras da creche no Residencial Jundiaí
foram retomadas para finalização da construção. A inauguração está
prevista para 2020 com o quantitativo de 120 vagas em período integral.
Oferecer o ensino de Inglês na Educação Infantil II (4 e 5 anos).
● Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidade Responsável: UGE
● Status: Entregue.
● Promoção do ensino de Inglês na Educação Infantil II (4 e 5 anos), em
que os alunos participam de 2 horas de aula semanal de Língua Inglesa.
Valorizar os profissionais da educação, aperfeiçoando o seu plano de
carreiras, cargos, salários e benefícios.
● Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidade Responsável: UGE
● Status: Em andamento.
● Foi criado o prêmio Jundiaí "Cidade Inteligente: Eu faço!" Cujo objetivo
é valorizar o trabalho desenvolvido pelos professores e diretores das
escolas públicas municipais. Em 2019 foi realizada a 2ª Edição do
prêmio com a inclusão de outros grupos de profissionais:
coordenadores, ADIs, cozinheiros, agente operacional e assistente
administrativo. Além da continuidade no pagamento de adicional de
títulos acadêmicos e a retomada das férias prêmio em pecúnia.
Investir na formação e na capacitação permanente dos professores para
melhorar a qualidade do ensino.
● Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidade Responsável: UGE
● Status: Entregue.
● Criação e realização, nos anos de 2017 e 2018, a 1ª e a 2ª “Semana de
Atualização Pedagógica” (SAP), para promoção de capacitações
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direcionadas ao Ensino Fundamental e Educação Infantil I e II, em
Educação Física, Artes, Inglês e Música, entre outros temas. Além
disso, o Departamento de Formação Docente, enviou instrumento
avaliativo às Unidades Escolares com o objetivo de parametrizar e
corrigir os rumos das propostas de formação para 2019, como por
exemplo: Formação continuada a todos os professores da Rede
Municipal, tendo como fio condutor a área de Matemática dentro da
proposta da BNCC (Base Nacional Comum Curricular); Atendimento
pedagógico para professores contribuindo para o aprimoramento do
trabalho docente, fortalecendo vínculos entre os professores e os
saberes científico-pedagógicos; Formação de professores para o
ensino da Língua e Cultura Italiana através de Convênio firmado entre
a Prefeitura, o Consulado Italiano no Brasil e o ICIB (Instituto Cultural
Ítalo Brasileiro) para 30 professores da Rede; Fomento e apoio à
formação dos professores especialistas oferecida pelos Núcleos de
Arte, Educação Física, Inglês e CMEJA; e Fomento e apoio à formação
dos professores realizadas pelos Departamentos de Educação Infantil
e Ensino Fundamental. Em 2019 foi realizada a II SAP e organização
da III SAP, com ampliação de temas e número de participantes e
diversidade de locais no município. Foram implementadas a formação
permanente de Matemática para professores e equipe gestora das
Unidades Escolares; O atendimento pedagógico individualizado; A
formação de Língua Italiana, ampliando para 2 turmas de 20
professores, o fomento e apoio às formações dos departamentos e
núcleos, formações para diretores e assistentes de direção abordando
a ambiência nos espaços escolares; para coordenadores pedagógicos
abordando metodologias e estratégias de formação in loco. Além de
mais 39 formações oferecidas, atendendo não somente docentes, mas
todos os professores lotados nas Unidade Escolares. Ainda, 45
unidades escolares foram atendidas com sua equipe gestora,
professores e ADIs em formação na plataforma Google for Education,
com ênfase no trabalho nos aplicativos Google Sala de Aula e Google
Drive, com impactos marcantes na realidade administrativa escolar e
em processo de formação docente, totalizando 1.070 servidores
atendidos.
Implantar Projeto Escola de Pais cujo objetivo é unir o método e a
pedagogia escolar à cultura e experiências empíricas familiares.
● Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidade Responsável: UGE
● Status: Entregue.
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●

O Projeto Escola de Pais foi realizado durante 2019 e será ampliado em
2020. Trata-se de um movimento voluntário e gratuito, em que pais e
professores refletem e participam de atividades culturais e educacionais
com o objetivo de unir o método e a pedagogia escolar à cultura e
experiências empíricas familiares. O projeto ocorreu em muitas regiões
da cidade, em movimentos que a comunidade escolar participa de
atividades culturais, processos formativos (palestras com psicólogos,
dentistas, pedagogos, etc.), cursos gratuitos, atividades pedagógicas
com as crianças e reuniões de rede para pensar em melhorias para os
bairros. Sua programação é construída de acordo com o Projeto Político
Pedagógico de cada Unidade em parceria com as demais instituições
do bairro. Em complemento, iniciaram-se os trabalhos no CIEMPI
(Centro Internacional de Memórias e Pesquisas da Infância) com o
objetivo de ser um espaço de formação, pesquisa, integração com as
famílias. O Departamento de Nutrição também realizou vários encontros
com as famílias com foco na alimentação saudável e sustentável.

Criar Programa de Residência Pedagógica na rede municipal para
estudantes de pedagogia, letras e educação física.
● Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidade Responsável: UGE
● Status: Entregue.
● O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram
a Política Nacional de Formação de Professores, que tem por objetivo
induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de
licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de
educação básica, a partir da segunda metade do seu curso. Como parte
de desenvolvimento do Programa, a Unidade de Gestão da Educação
participa do Programa de Estágio Remunerado que conta com 20
estagiários de Educação Física, a partir da parceria de diversas
universidades do município com o Centro de Integração EmpresaEscola (CIEE), além dos 137 estagiários de Pedagogia e Letras em
parceria com as faculdades UNIP, Anhanguera e Anchieta. Em
complemento, foi firmada uma parceria com o CIEE para viabilizar a
contratação de 151 estagiários, dentro do Programa Estágio
Remunerado, equivalente ao Projeto Residência Pedagógica em que,
durante o ano de 2019, foram realizados diversos encontros de
formação para esses universitários.
Desenvolver projetos pedagógicos que estimulam o pensamento crítico
e favorecem o desenvolvimento social dos alunos.
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●

Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidade Responsável: UGE
● Status: Entregue.
● Foram desenvolvidas diversas ações como o Programa de
Empreendedorismo, em parceria com o Sebrae, Programa de Consumo
Consciente e Responsável, em parceria com o Procon, de Preservação
do Meio Ambiente no Núcleo de Educação Socioambiental, de
Valorização do Patrimônio Cultural, de Educação para o Trânsito, de
Educação Socioemocional, desenvolvido pelo Amigos do Zippy, além
do laboratório Fab Lab.
Além das atividades realizadas de empreendedorismo, consumo
consciente e responsável, preservação do meio ambiente, valorização
do patrimônio cultural, em 2019 foi realizado nas EMEBs o Programa
"O Agente vai à Escola", onde foram ministradas palestras e atividades
lúdicas, para os alunos dos 2º Anos, visando a conscientização de um
trânsito seguro, atingindo 2507 alunos.
Distribuir merenda balanceada e nutritiva, preparada com ingredientes
naturais provenientes do Projeto Vale Verde ou da agricultura familiar.
● Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidades Responsáveis: UGE e UGAAT
● Status: Entregue.
● Retomada do Projeto Vale Verde em 2017 na Etec Benedito Storani, em
que a área cultivada passou de 10 para 15 mil m². Reativação de 67
hortas nas unidades escolares que somadas chegam a 1150m² de área
cultivada. Toda a produção do Vale Verde e das hortas é orgânica e
isenta da utilização de agrotóxicos, visando a fornecer alimentos frescos
e saudáveis para os nossos alunos. Também foram introduzidas as
Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) e ampliação de 1
fruta e 1 salada por semana no cardápio da merenda escolar. Tudo isso
vem sendo realizado em consonância com a implantação do Programa
de Enfrentamento à Obesidade Infantil, em parceria com a FMJ e
diversos órgãos da administração pública municipal. Em 2019 foi
introduzido o cardápio sustentável, diversificando as fontes de proteínas
com apoio da Sociedade Vegetariana Brasileira. Foram incluídos no
cardápio 25 espécies de PANC ao longo do ano.
Implantar o Projeto Horta Agroecológica nas escolas para cultura e
manejo de produtos orgânicos pelos alunos.
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●

Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidades Responsáveis: UGE e UGAAT
● Status: Entregue.
● O projeto Vale Verde foi retomado e ampliado em 2017 na Etec Benedito
Storani, em que a área cultivada passou de 10 para 15 mil m². Foram
reativadas 67 hortas orgânicas nas escolas da rede municipal que
somadas chegam a 1150m² de área cultivada. Toda a produção do Vale
Verde e das hortas nas EMEBs é orgânica, permitindo a interação dos
alunos, o que promove a cultura do manejo e consumo destes produtos.
Em 2019, o Projeto Horta Escolar foi ampliado de 67 escolas para 84,
onde 29 dessas escolas aderiram ao programa Inova na Horta, que
conta com mais de 60 espécies de Plantas Alimentícias não
Convencionais (PANCs) plantadas no Vale Verde.
Promover a educação ambiental para interação com espaços ecológicos
e propriedades rurais produtivas do município.
● Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidades Responsáveis: UGE, UGPUMA, DAE, FSJ e UGISP
● Status: Entregue.
● Foram desenvolvidas ações ambientais com os alunos e colaboradores
das EMEBs do bairro Caxambu, dentro do Projeto "Guardiões das
Águas", atendendo mais de 300 alunos e colaboradores das escolas
envolvidas, com atividades teóricas e práticas para contextualização da
importância da preservação dos recursos hídricos. No Projeto "Caminho
das Águas", foram atendidas crianças da rede pública municipal,
estadual e escolas privadas em visitas monitoradas ao Rio Jundiaí
Mirim. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o caminho
que a água faz, desde a captação no rio até chegar na torneira da sua
casa. O programa "Águas de Jundiaí" promoveu visitas monitoradas às
instalações da DAE, em que participaram crianças, jovens, adultos e
idosos, de diversas entidades. Continuidade de atividades de educação
ambiental por intermédio do Núcleo de Educação Socioambiental, junto
aos programas “Guardião da Natureza - GERESOL” (atendendo cerca
de 5.000 alunos entre 2018 e 2019), “Cerrado - UNIDAM e Jardim
Botânico”, “Mata Atlântica - Cream” (em parceria com a Fundação Serra
do Japi), “De Olho na Mata - Mata Ciliar” (convênio com a Associação
Mata Ciliar), e “Vale Verde” (maior horta orgânica do município e que
oferece merenda de qualidade às nossas crianças). Vale destacar que
o projeto do futuro Parque do Cerrado está com a fase de licitação
finalizada, em que a liberação do início das ordens de serviço para
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construção do mesmo por parte da Caixa Econômica Federal estão
previstas para 2020. Tal projeto irá expandir as atividades de educação
ambiental e pesquisas cientificas no projeto "Cerrado - UNIDAM e
Jardim Botânico". Além disso, foi realizado o Projeto RenovAção, em
parceria Coca-Cola Femsa Brasil, que busca conscientizar sobre o
descarte correto dos resíduos sólidos bem como a importância de se
reduzir o consumo de água, impactando cerca de 3,6 mil alunos em 6
EMEBs participantes, com um total de 6 mil pessoas sensibilizadas.
Aumentar a oferta de vagas nos cursos de línguas e de qualificação de
jovens e adultos focados na preparação para o mercado de trabalho e
inclusão sociodigital.
● Programa de Governo: Educação Complementar
● Unidades Responsáveis: UGE e TVTEC
● Status: Entregue.
● Foram criados novos cursos como: Língua Portuguesa para
Estrangeiros e Libras para ouvintes, além da realização de alguns
cursos pela TVTEC, em parceria com o Centro Paula Souza, de Edição
de Vídeos para Redes Sociais, Assistente de produção audiovisual,
Práticas de Mídias Sociais, Fotografia Digital e Edição de vídeos para
Redes Sociais e diversos workshops. Além disso, houve a oferta de
cursos de empreendedorismo e inovação, Science Day, curso de
programação e robótica “Homens do Amanhã na Indústria 4.0”. Em
2019, foram realizados estudos para a introdução do Mandarim entres
os cursos oferecidos pelo Centro de Línguas e Tecnologia da
Informação Antônio Houaiss foram realizados. Ainda neste Centro, 45
unidades escolares foram atendidas com sua equipe gestora,
professores e ADIs em formação na plataforma Google for Education,
com ênfase no trabalho nos aplicativos Google Sala de Aula e Google
Drive, com impactos marcantes na realidade administrativa escolar e
em processo de formação docente, totalizando 1070 servidores
atendidos. O Fab Lab Jundiaí, em parceria com o SESI, iniciou o
atendimento gratuito à comunidade, possibilitando a execução de
projetos por munícipes em diferentes áreas e propósitos. Neste
contexto, chegamos a 2.100 alunos, 750 educadores e 120 municípios.
Ele ainda recebeu sua chancela dentro Plataforma Mundial FabLabs.io,
tornando-se oficialmente parte desta rede mundial de cooperação. A
TVTEC ofereceu um total de 3.430 vagas entre cursos de 40h e
workshops rápidos de 06 horas, chegando a um total de 4.200 vagas
desde 2017. Esse dado de 2019 representa um aumento de 647% em
relação a 2018.

9

Implantar bibliotecas nas escolas, com livros paradidáticos para alunos
e docentes para incentivar o hábito da leitura e da escrita.
● Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidade Responsável: UGE
● Status: Entregue.
● Implantação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático
(PNLD Literário) no qual as escolas fazem suas escolhas de kits de
livros paradidáticos.
Garantir o acesso de alunos com deficiência no sistema regular de ensino
e adequar as instalações às normas de acessibilidade.
● Programas de Governo: Educação Infantil: Protagonismo para a vida e
Ensino Fundamental: Base para o conhecimento
● Unidade Responsável: UGE
● Status: Entregue.
● Todas as 3.357 crianças com deficiência e dificuldade de aprendizagem
que procuraram pelas escolas municipais até o presente exercício,
estão regularmente matriculadas. Dentro do Programa Escola
Inovadora, todas as adequações dos prédios à acessibilidade estão
sendo realizadas na medida em que há a demanda.

SAÚDE
Promover integração eficiente entre o Hospital São Vicente e o Hospital
Regional, para aumentar o número de leitos disponíveis e valorizar os
profissionais que trabalham nesses hospitais.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidade Responsável: UGPS
● Status: Em andamento.
● A integração entre o Hospital São Vicente e o Hospital Regional é
realizada continuamente de forma eficaz. Em relação à ampliação do
número de leitos, no Hospital São Vicente, foram habilitados 10 leitos
de UTI tipo II pelo Ministério da Saúde para o atendimento conforme
proposta compactuada nos Comitês Intergestores Regional e Bipartite.
Atualmente não há fila de espera e os exames são realizados em até
30 dias da solicitação.
Reformular a Central de Agendamento de Consultas Médicas e de
Exames, usando o celular para informar o paciente.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
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●

Unidades Responsáveis: UGPS e CIJUN
● Status: Entregue.
● Os agendamentos de consultas médicas na Atenção Básica foram
implantados. O acesso às consultas de atenção especializada se dá por
referenciamento após avaliação na Atenção Básica, por isso não ocorre
agendamento via APP. Da mesma forma, os exames são solicitados
após avaliação médica, por isso eles estão mantidos nos serviços de
saúde.
Investir em programas de atualização dos profissionais da saúde para
melhorar o atendimento ao paciente.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidade Responsável: UGPS
● Status: Entregue.
● São promovidos cursos, palestras e seminários que envolvem
profissionais de toda a rede de saúde. Mensalmente são realizados
encontros de servidores em cursos com temas específicos de cada
área, como saúde da criança, saúde do adulto, saúde da mulher, saúde
bucal, enfermagem, dentre outros. Os seminários, fóruns e simpósios
são esporádicos, porém, realizados anualmente, com temas de maior
abrangência, como a Integração Ensino-Serviço, Cuidados Paliativos,
Saúde Mental, Reabilitação. Há também a valorização da Educação
Permanente em Saúde com organização e coordenação de colegiados
envolvendo, entre outros, os diretores e gestores de Unidades de
Saúde. Como resultado, em 2019 foram oferecidas mais de 6.000 vagas
para eventos de qualificação profissional ou participação em colegiados.
A qualificação dos profissionais da Clínica da Família foi essencial para
o sucesso do novo modelo de atenção à saúde. As oficinas de
acolhimento e os cursos para assistentes de administração foram
importantes para a reflexão dos processos de trabalho e planejamento
das mudanças necessárias, com a finalidade de qualificar o
atendimento nas Unidades de Saúde.
Ampliar as equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) e de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) nos bairros, intensificando as medidas de
prevenção e combate aos fatores de risco à saúde.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidade Responsável: UGPS
● Status: Entregue.
● Implantação de 4 equipes de Estratégia de Saúde da Família na Clínica
da Família no bairro do Novo Horizonte a partir de novembro de 2018.
Além das 24 equipes já existentes em 2018. Totalizando 28 equipes.
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Valorizar a carreira dos médicos e profissionais da saúde, aperfeiçoando
o plano de carreiras, cargos, salários e benefícios.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidade Responsável: UGPS
● Status: Em andamento.
● Está em fase de análise com relação às propostas de revisão do plano
de carreiras cargos e salários. Aprovação da proposta pela área da
Saúde de se contemplar os gerentes de serviços e demais cargos com
Função de Confiança (FC) correspondentes.
Garantir a inauguração e operação das UPAs com qualidade de ponta,
inclusive com atendimento de urgências odontológicas.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidade Responsável: UGPS
● Status: Em andamento.
● A UPA 24h no Vetor Oeste foi entregue em dezembro de 2018, junto
com a Clínica da Família Novo Horizonte. A UPA tem como principais
serviços prestados o atendimento de urgência e emergência de crianças
e adultos, além de atendimentos em traumato-ortopedia. Também são
realizados os exames laboratoriais, raio-X e exames de ultrassonografia
solicitados na urgência. O prédio da UPA Vila Hortolândia está
passando por adequações de projeto para abrigar o PA Hortolândia e
uma Clínica da Família. Passados 12 meses da sua inauguração, a
UPA24h do Vetor Oeste tem atendido às metas pactuadas de
assistência, realizando atendimentos nas áreas de urgência e
emergência adulto e pediatria e ortopedia. Vem ainda realizando
exames de diagnósticos de imagem e laboratoriais gerados por
demanda própria e originados na Clínica da Família do Novo Horizonte.
Em relação as futuras entregas do PA Hortolândia/Clinica da Família, a
previsão da obra iniciar é do 1º semestre de 2020 e finalizar até o
término do ano. Os projetos para iniciar as obras do PA Ponte São
João/Clinica da Família e o Novo Centro de Especialidades Progresso
já receberam o laudo técnico e as entregas dos projetos estão previstas
para 1º semestre de 2020.
Melhorar significativamente a qualidade do atendimento nas UBS –
Unidades Básicas de Saúde – e ampliar horários de atendimento onde
houver necessidade.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidade Responsável: UGPS
● Status: Entregue.
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●

Foram desenvolvidos os programas Posso Ajudar e Guardião da Saúde,
que atuam diretamente na humanização do atendimento ao paciente,
assim como na qualidade dos serviços prestados, respectivamente. Por
enquanto, os programas foram implantados na Clínica da Família Novo
Horizonte e nas Novas UBSs Vila Maringá e Jardim Tulipas.

Reorganizar os serviços de saúde mental prestados pelos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) e ampliar o CAPS AD (Álcool e Droga),
destinado ao tratamento de dependentes químicos.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidade Responsável: UGPS
● Status: Entregue.
● Alocação do CAPS III “Sem Fronteiras” em imóvel com melhores
condições estruturais e de acessibilidade, além da implantação de 2
serviços Residenciais Terapêuticos, de forma a implementar a Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS). Repactuação do convênio do Consultório
na Rua e ampliação no número de procedimentos dos CAPS.
Utilizar os Centros Esportivos, Parques e áreas de lazer nos bairros para
realização de atividades físicas e de recreação pelos pacientes que estão
em tratamento de saúde.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidades Responsáveis: UGEL e UGPS
● Status: Entregue.
● Criação das equipes Núcleo de Apoio da Saúde da Família (NASF) para
realização das diversas ações de práticas físicas (Ginástica Postural,
Exercícios Terapêuticos, Caminhada monitorada, Lian Gong) nos
CECEs, parques e áreas de lazer do município. Em 2019 foi implantado
uma equipe do NASF exclusivamente para a Clínica da Família Novo
Horizonte.
Promover campanhas de promoção de hábitos saudáveis de vida e de
prevenção de doenças em parceria com escolas e outras instituições da
cidade, disponibilizando o conteúdo em aplicativos para celular.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidades Responsáveis: UGEL, UGPS e CIJUN
● Status: Entregue.
● Realização do programa de enfrentamento da obesidade infantil,
revitalização do projeto de hortas nas escolas e do projeto Vale Verde,
que fornece alimentação saudável nas escolas; disponibilização do
cardápio da merenda escolar, por escola, no App da PMJ. Aumento das
atividades realizadas na rede de atenção básica (práticas longitudinais,
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integrativas, ioga, etc.) com grupos de pacientes; aumento do número
de agentes comunitários de saúde na região Vetor Oeste, visando
reforçar as ações de prevenção de doenças. Realização do programa
Agita Jundiaí, que visa levar atividade física e saúde à população de
todas as idades promovendo um estilo de vida ativo e saudável, sendo
realizadas atividades nos CECEs, parques e demais espaços públicos,
em que a programação das atividades do Agita Jundiaí pode ser
consultada na página do Facebook do programa ou no site da TVTEC
News. Em 2019, tivemos aumento do número de agentes comunitários
de saúde no Vetor Oeste, cobrindo o território em 50% com agentes. As
atividades de práticas integrativas são realizadas com o apoio da equipe
Núcleo de Apoio da Saúde da Família (NASF) na rede da atenção
básica. Também houve a implementação do Programa da Saúde na
Escola (PSE) voltada para o diagnostico situacional da obesidade
infantil no município.
Eliminar todo e qualquer desperdício na saúde e integrar aos sistemas de
gestão o monitoramento dos resultados da política e dos serviços
prestados aos pacientes.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidade Responsável: UGPS
● Status: Em andamento.
● Implantação do prontuário eletrônico do paciente (PEP), integrado a
todos os módulos de gestão de saúde e vinculado ao cadastro do SIIM.
Assim, todas as informações relativas à assistência aos munícipes
serão centralizadas num único documento digital, permitindo, dessa
forma, melhorar a eficiência no atendimento e evitar desperdícios com
exames e medicamentos. Outra ação que está em curso é a
implantação de um cartão que identifique o usuário SUS, com o objetivo
de agilizar o atendimento do munícipe na rede pública de saúde. Em
2019 foi realizada a proposta do Termo de Referência e que já se
encontra em análise para sua implantação.
Fortalecer a gestão participativa, a transparência e o controle social
exercido pelo CoMuS.
● Programa de Governo: Pacto pela Saúde
● Unidade Responsável: UGPS
● Status: Entregue.
● No ano de 2019 foi realizada a eleição do Conselho Municipal de Saúde
para a composição do biênio 2019/2021 que contou com um número
recorde de inscritos de 1,1 mil. Atualmente o município conta com 40
Conselhos Gestores em funcionamento, sendo 27 ligados a Unidades
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Básicas de Saúde, 07 de Ambulatórios, 04 de Prontos Atendimentos, e
02 de Hospitais. O Conselho Municipal de Saúde tem Comissões
Permanentes que avaliam detalhadamente todos os convênios a serem
firmados e as prestações de contas quadrimestrais.

TRANSPORTE E MOBILIDADE
Implementar um Plano Municipal de Mobilidade Urbana com metas e
prioridades para o pedestre, o transporte coletivo, a ciclovia, o transporte
individual e o de cargas.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidade Responsável: UGMT
● Status: Em andamento.
● O Plano Municipal de Mobilidade Urbana está na fase de Licitação, com
a previsão de abertura das propostas para 2020.
Integrar os modos de transportes não motorizados: ciclovias com
trajetos e pontos do sistema de transporte coletivo, com pistas de
caminhadas e com espaços para circulação de pedestres (adaptados à
acessibilidade.).
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidades Responsáveis: UGMT, UGPUMA, UGEL, UGE e UGISP
● Status: Em andamento.
● Foram implantadas duas pistas de caminhada no período de 20172018, sendo uma no CECE do Bairro Fazenda Grande e uma no Bairro
Maringá e atualmente estão sendo implantadas ciclovias na Avenida
Jacyro Martinasso (Córrego das Valquírias), primeiro trecho da Avenida
Osmundo dos Santos Pellegrini e um pequeno trecho de ciclovia na
Avenida Nove de Julho (entre a Rodoviária e Rotatória do Jundiaí
Shopping), além da revitalização da pista de caminhada do CECE
Nicolino de Luca (Bolão), juntamente com suas obras de acessibilidade.
Finalmente, o desenvolvimento do projeto “Entre a Casa e a Escola”,
cujo piloto foi implantado no Jardim São Camilo, envolvendo alunos da
EMEB Deodato Janski. Em 2019 alguns EIV's em andamento indicaram
como ações de contrapartida pistas de caminhada e ciclovias, tais
como: ciclovia interligando a existente na Av. Caetano Gornati,
passando pela Av. Antonio Frederico Ozanam até chegar à Av. Prefeito
Luis Latorre, na ciclovia a ser implantada pela Prefeitura, calçada de um
lado da Av. Francisco Nobre, no Medeiros, em toda sua extensão. Foi
aberta a licitação para contratação do projeto executivo dos seguintes
trechos: ciclovia ligando a Rodoviária ao Terminal Central,
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comtemplando os trechos das Avenidas Jundiaí, Coleta Ferraz de
Castro, Pedro Blanco da Silva, Manoela Lacerda Vergueiro e Avenida 9
de Julho, ciclovia na rua Elias Juvenal de Mello, conectando a Avenida
Jundiaí a Avenida Marginal do Córrego das Valquírias, ciclovia na
avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, ciclovia e calçada na avenida
Henrique Brunini, ciclovia e calçada na avenida José Benassi, calçadas
do entorno do Instituto Luiz Braille e do CECE Nicolino de Luca,
calçadas desde a praça Tiradentes até a praça dos Andradas, calçadas
do entorno das EMEBs Ivo de Bona e Luiz Bárbaro. Além disso, foi
entregue para orçamento e consequente licitação de obra o projeto
executivo de ciclovia e calçada para a avenida Prefeito Luiz Latorre.
Foram entregues as obras da nova ciclovia na região da Avenida Nove
de Julho, contando com 2.915 metros de extensão, e implantada no
canteiro central, percorre da Rodoviária, passa pela rotatória do Jundiaí
Shopping, e prossegue até as praças Allan Kardec e do Maçom. Esta e
outras ciclovias fazem parte do programa Avança Jundiaí, que prevê
novas obras de infraestrutura para bicicleta nos seguintes locais:
Centro/Anhangabaú, Fazenda Grande, Hortolândia, Jardim Ana Maria
e Retiro. Finalmente, realizada a revitalização no entorno do lago azul
(1260m), Centro Esportivo Fazenda Grande (380m) e revitalização do
canteiro central da 9 de julho (500m).
Implantar corredores inteligentes para transporte rápido de coletivo que
reduzam os tempos de deslocamento.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidade Responsável: UGMT
● Status: Paralisada.
● A implantação ainda não foi possível porque o Ministério do
Desenvolvimento Regional (Ministério das Cidades) ainda não liberou a
execução do projeto. Houve necessidade de revisão do projeto
aprovado visando promover as adequações necessárias à implantação
de corredores inteligentes nos eixos principais do sistema de transporte
coletivo da cidade em 22km, em substituição da proposta de 4,5km.
Priorizar ajustes de baixo custo nos pontos críticos de tráfego como
correção de curvas de concordância, valetas, terceira faixa para
conversão, baias e sincronizar semáforos nas vias com tráfego intenso
para desafogar o trânsito.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidade Responsável: UGMT, UGISP e UGPUMA
● Status: Em andamento.
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●

A execução de ações integradas se mantém, buscando melhorar a
fluidez no trânsito. Foram realizadas obras de ajustes viários como por
exemplo as obras localizadas na Av. União dos Ferroviários e Humberto
Cereser.

Implantar Programa de Redução de Acidentes, em parceria com as áreas
de educação e saúde e com apoio da iniciativa privada.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidades Responsáveis: UGMT, UGE e UGPS
● Status: Entregue.
● O Programa Educação no Trânsito teve um alcance de 47.204 pessoas,
entre pedestres, motoristas, estudantes da rede de ensino, pacientes
dos sistemas de Saúde e população em geral. Foram implantados os
Programas Bom Motorista - transporte coletivo, táxi e escolar realizando 14 capacitações no tema Assédio Sexual, contemplando 149
motoristas em 2019 e Movimento Paulista de Segurança no Trânsito
(PMPST), que é uma iniciativa do Governo do Estado através do
DETRAN, com objetivo de estruturar convênios com os Municípios para
incentivar a implantação de melhorias de segurança no trânsito, visando
a redução do número de mortes dentro do Plano de Ação da Década
Mundial de Segurança no Trânsito da ONU. No Parque da Cidade,
estão sendo adotadas medidas para estruturação física e operacional
das pistas para crianças, que consiste em um espaço lúdico com a
representação de um sistema viário onde crianças das escolas
convidadas passam por um breve treinamento sobre educação no
trânsito e interagem na pista como motoristas, pedestres e ciclistas do
trânsito. Também, são realizadas sistematicamente visitas às Escolas
Municipais, com foco nos alunos de 5º ano com o Programa “O Agente
Vai à Escola” onde são ministradas palestras e atividades lúdicas
visando a conscientização de um trânsito seguro, atingindo 5.746
alunos. Em acréscimo, são realizadas orientações ao transporte seguro
de crianças e gestantes nos hospitais Sobam, Universitário e UBS’s,
atingindo 349 pessoas. Em 2019 foi realizada a XXVI Semana de
Prevenção das Deficiências, de 21 a 28 de agosto, conforme a lei
municipal 4.043/1992, com a finalidade de conscientização dos alunos
sobre a temática. No mês de maio foi realizada uma palestra para os
gestores das Unidades Escolares com os profissionais do Núcleo de
Apoio à Pessoa com Deficiência - NAPD, onde foram abordados os
diferentes níveis de prevenção das deficiências, em seguida foi
disponibilizado o regulamento para participação na semana, e ainda
foram premiados 281 trabalhos dos alunos, da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
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Implantar um Sistema Inteligente de Mobilidade que vai funcionar como
uma plataforma de gerenciamento e monitoramento do tráfego e do
transporte coletivo para a Prefeitura e como um aplicativo que fornece
informações, em tempo real, no celular do cidadão/usuário, para que ele
tome as melhores decisões e opções sobre sua locomoção.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidades Responsáveis: UGMT e CIJUN
● Status: Entregue.
● Foi desenvolvido uma funcionalidade chamada “Itinerário de Ônibus”
que já se encontra disponível no App Jundiaí, que fornece informações
sobre as melhores decisões e opções de locomoção no transporte
público de Jundiaí.
Instalar novos pontos de ônibus cobertos mais modernos e com
sistemas de informações para maior conforto e segurança dos usuários.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidade Responsável: UGMT
● Status: Em andamento.
● O projeto, contido no Programa Avança Jundiaí, está na fase de
elaboração do Termo de Referência para a contratação da empresa que
será responsável pela implantação de abrigos de ônibus nas regiões
periféricas que não dispõem do equipamento e substituição dos que
estão instalados.

Reorganizar as linhas de ônibus e principais trajetos para melhorar a
oferta para o usuário e reduzir os intervalos entre ônibus e os tempos de
viagens.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidade Responsável: UGMT
● Status: Entregue.
● Foram realizadas, de 2017 a 2019, 259 alterações nas linhas dos
sistemas que vão desde a extinção e/ou criação de linha, a revisão
completa de linha existente até pequenos ajustes nos horário e
itinerários, sempre visando o melhor e mais rápidos atendimentos dos
usuários. Sendo as principais nos seguintes trechos:
Terminal Vila Arens: linhas 500 (Vila São Paulo), 501 (Vila Cristo), 503
(Pq. Cidade Jardim I), 504 (Jardim Santa Gertrudes), 512 (Vila
Aparecida), 705 (Jundiaí Mirim), 901 e 910 (UNIP), 703 (B. Rio Acima),
721 (Bonfiglioli), 715 (Terminal Colônia - Jd. São Camilo), 912 (R.

18

Retiro), 913 (Term. Central), 917 (T. V. Arens - T. Hortolândia, via
Ponte), 712 (Jd. Guanabara), 559 (Jardim Molinari);
Terminal Central: linhas 527 (Vl. Alvorada), 720 (Jardim Tarumã), 738
(Jd. Sta. Gertrudes), 928 (T. Central - T. Rami), 937 (Jd. Tulipas - Term.
Central), 942 (T. Eloy Chaves - T. Central), 972 (T. Hortolândia - T.
Central);
Terminal Eloy Chaves: linhas 541 (Medeiros e Ermida - T. Eloy Chaves),
542 (Jd. Novo Horizonte), 547 (Jd. Ermida II);
Terminal Hortolândia: linhas 571 (Jd. das Tulipas), 572 (Vila
Hortolândia), 579 (Jd. Novo Horizonte), 974 (T. Hortolândia - T. Eloy
Chaves - Dist.);
Terminal Rami: linha 586 (Vila Maringá);
Terminal Cecap: linhas 956 (T. Cecap - T.Colônia via Maxi Shopping) e
968 (T. Cecap - T. Rami via Hosp. Univ.).
Disponibilizar aplicativos gratuitos para celular com acesso a todos os
dados e informações do sistema público de transportes.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidades Responsáveis: UGMT e CIJUN
● Status: Entregue.
● Foi implantado no App Jundiaí, as seguintes funcionalidades: pesquisa
de itinerários de ônibus (disponível também no Google Maps), de
pesquisa de origem e destino e pesquisa de deslocamento via
CittaMobi, que informa a previsão do tempo de chegada dos ônibus,
tudo em tempo real, garantindo a precisão da previsão de chegada de
todas as linhas em cada ponto de parada. Em 2019 foi disponibilizada
mais uma ferramenta no App da Prefeitura, que emitirá alertas em
tempo real para o usuário do transporte sobre problemas (trânsito,
acidente, quebra do veículo, etc.) na linha, possibilitando a este utilizar
uma linha e/ou rota alternativa para chegar ao seu destino.
Criar canal direto de avaliação da satisfação do usuário do transporte
coletivo com retorno direto da Prefeitura e também um Comitê de
Avaliação da Qualidade do Transporte Público de Jundiaí, com a
participação dos usuários, para propor melhorias nos trajetos e serviços.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidade Responsável: UGMT
● Status: Entregue.
● O Comitê de Avaliação da Qualidade do Transporte Público, com a
participação dos usuários, foi criado e realiza reuniões mensais, definiu
os principais indicadores que estão sendo utilizados para medir as
melhorias dos serviços de transporte coletivo. Foram realizadas, de
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2017 a 2019, 259 alterações nas linhas do sistema que vão desde a
extinção e/ou criação de linha, a revisão completa de linha existente até
pequenos ajustes nos horário e itinerários, sempre visando o melhor e
mais rápidos atendimentos dos usuários. Além disso, em 2019 foi
realizada uma pesquisa de qualidade juntos aos usuários do sistema de
transporte, nos 7 terminais, tendo sido efetivadas 2.624 entrevistas que,
em resumo, resultaram em 74,3% consideram o sistema Muito bom,
bom ou regular. O ano de 2019 fechou com 93% de índice de
cumprimento de partidas e 80% de pontualidade.
Ampliar desconto e tarifas reduzidas no Bilhete Único para quem mais
utiliza o transporte público.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidade Responsável: UGMT
● Status: Em andamento.
● Dada a situação financeira negativa herdada da gestão anterior, que
implicou no não pagamento regular do subsídio do transporte público,
inviabilizou a realização de medidas que viriam a ampliar o desconto e
tarifas reduzidas no Bilhete Único para quem mais utiliza o transporte
público. No entanto, durante 2 anos do atual governo, como uma
primeira iniciativa, foi instituído um Decreto social que altera de um para
até um salário mínimo e meio, a renda per capita que uma pessoa com
deficiência precisa para ter para usufruir de “passe livre” no sistema de
transporte coletivo municipal. A estimativa é de que mais de metade das
pessoas com deficiência que vivem em Jundiaí, ou seja, cerca de 30 mil
pessoas, sejam beneficiadas com a mudança. Apesar do aumento na
tarifa de ônibus em 2019, a tarifa social a R$ 1 no primeiro e terceiro
domingos de cada mês segue mantida. Também permanecem a
gratuidade para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência.
Aumentar a oferta de ônibus e veículos preparados para transportar
idosos e pessoas com deficiência.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidade Responsável: UGMT
● Status: Entregue.
● O final do ano de 2018 foi marcado pela entrega de 50 novos ônibus
que integraram a frota do sistema de transporte coletivo municipal. A
entrega, representa uma renovação de 20% da frota, composta por
cerca de 300 carros. Essa renovação implicou em um importante marco
para a garantia de direitos no município, visto que 96,45% da frota
passou a dispor de plataformas elevatórias para facilitar a acessibilidade
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de pessoas com deficiência. Em 2019 houve renovação da frota com 80
novos carros.
Implantar sistema de monitoramento por GPS nos ônibus para acabar
com atrasos e longas esperas.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidade Responsável: UGMT
● Status: Entregue.
● Implantação de GPS em toda a frota do transporte coletivo, com o
objetivo de monitorar os deslocamentos em tempo real e abastecer os
App (CittaMobi) que informam o usuário sobre a localização de cada
uma das linhas de ônibus e permitem programar o tempo da viagem.
Foi montado no Terminal Cecap o CSO – Centro de Supervisão
Operacional, para monitoramento do sistema.
Implantar um terminal de passageiros na região do Jardim Novo
Horizonte.
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidade Responsável: UGMT
● Status: Em andamento.
● A implantação do terminal de passageiros no Jardim Novo Horizonte
está na etapa de execução do projeto executivo, descrição de área e
estudo de compensação.

Concluir as ligações viárias com o novo Complexo Viário de Jundiaí (Via
Anhanguera).
● Programa de Governo: Mobilidade Eficiente
● Unidades Responsáveis: UGMT e UGISP
● Status: Entregue.
● As obras de interligação do Complexo Viário Urbano, desde a Av.
Prefeito Luiz Latorre até o viaduto do córrego das Valquírias estão em
execução, devendo ser concluída no primeiro semestre de 2019. A
prefeitura tem projeto de expansão deste sistema viário até a Av.
Antonio Frederico Ozanan.

SEGURANÇA
Atualizar o Plano Municipal de Segurança e Cidadania, estabelecendo
metas e ações para os órgãos de segurança da cidade e também para
outros órgãos municipais que atuam na prevenção da violência (como a
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área de serviços públicos que cuida da limpeza, conservação e
iluminação da cidade).
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidade Responsável: UGSM
● Status: Em andamento.
● A prefeitura vem realizando ações previstas para execução do Plano
municipal de Segurança em vigor, em que, concomitantemente a isto,
foram realizados contatos com Institutos para contratação de serviços
de Diagnóstico da Violência e Elaboração da nova versão do Plano
Municipal de Segurança.
Recursos para realização dessa Iniciativa estão previstos para
aprovação em 2020.
Reintroduzir o Programa Anjos da Guarda, para garantir segurança nas
escolas e cercanias.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidade Responsável: UGSM
● Status: Entregue.
● Realizada a capacitação e o remanejamento dos guardas para integrar
o Programa Anjos da Guarda.
Implantar a Guarda Comunitária para reforçar o patrulhamento nos
bairros da cidade.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidade Responsável: UGSM
● Status: Entregue.
● A GM adotou a metodologia de patrulhamento comunitário das áreas
onde são realizadas as operações do Programa Anjos da Guarda, assim
como nos bairros da cidade. Na região central foi implantado o projeto
Centro Seguro, que utiliza a metodologia do patrulhamento comunitário
e sua ampliação está prevista para o Bairro da Ponte São João em
2020.
Ministrar cursos gratuitos de capacitação para vigilantes noturnos, como
o de proteção patrimonial e atualização das tecnologias em segurança.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidade Responsável: UGSM
● Status: Entregue.
● Foram capacitados cerca de 160 vigilantes noturnos até o presente
momento. Tais capacitações foram realizadas por meio do Centro de
Instrução, Formação e Aperfeiçoamento Técnico Profissional (CIFATP)
da Divisão de Ensino da Guarda Municipal de Jundiaí (GM), em parceria
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com a Associação dos Vigias Autônomos de Jundiaí e Região
(AVAJUR).
Expandir o sistema de monitoramento por câmeras e vigilância eletrônica
por OCR e criar uma rede de comunicação de ocorrências nos bairros da
cidade em parceira com os vigilantes.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidade Responsável: UGSM
● Status: Em andamento.
● Realização
de estudos para expansão do sistema de
videomonitoramento está aguardando financiamento do BNDES. A GM
criou programa de qualificação dos vigilantes que já capacitou 160
profissionais, em que estes, no caso de ocorrências, comunicam-se
com a GM através dos telefones de emergência. Recursos para
realização dessa Iniciativa serão dados através do Projeto Município
Seguro, via BNDES com previsão de abertura de licitação para 2020.
Além disso, o município consta com 102 câmeras OCR e 85 câmeras
fixas espalhadas em diversos pontos da cidade.
Retomar e ampliar o programa Educavi – Educação para Não Violência,
destinado aos profissionais da educação e alunos das escolas
municipais.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidade Responsável: UGSM
● Status: Entregue.
● O programa Educavi foi retomado e está sendo realizado nas escolas
da rede municipal de ensino, fortalecendo ainda mais as ações do
programa Escola Inovadora.
Fortalecer as ações de fiscalização ambiental da Serra do Japi e áreas de
mananciais, realizadas em parceria com outros órgãos municipais e
estaduais.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidades Responsáveis: UGSM, FJS, UGPUMA e DAE
● Status: Entregue.
● Execução e fortalecimento do programa “De Olho na Serra”, que visa
continuamente fiscalizar e combater as diversas ocorrências e
irregularidades no território da Serra do Japi através do Grupamento
Florestal da GM. Foi instituído o Comitê Intermunicipal de Proteção da
Serra do Japi com o objetivo de planejar e implantar políticas públicas
entre os 4 municípios que tem área dentro do território de proteção da
Serra do Japi, sendo este gerido pela Fundação Serra do Japi e GGIM.
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Promoção de ações de educação ambiental e monitoria na base
ecológica desde 2018 com os alunos da rede municipal de ensino. A
execução do Programa Nascentes, em parceria com empresas como a
Coca-Cola e proprietários rurais, permitiu ao município receber realizar
ações de preservação, recuperação e melhorias nas áreas de
nascentes que receberam o reflorestamento nas Áreas de Preservação
Permanente (APP). Além disso a DAE realiza análise de processos de
pedidos de implantação ou expansão de atividades e empreendimentos
na Serra e fiscaliza in loco a qualidade dos recursos hídricos da região.
Vale destacar que estas atividades serão incrementadas pela DAE a
partir da contratação de fiscais e oficiais de obras e manutenção,
previstos no concurso público em curso. Em 2019 o grupamento da
Serra recebeu 2 veículos para reforçar a fiscalização no território, sendo
ainda adquiridos mais 2 veículos, com entrega prevista para o 1º
semestre de 2020, através do Programa FINISA da Caixa Econômica.
É realizado, de modo preventivo fiscalizações ambientais junto aos
principais mananciais de abastecimento municipal e, por vezes, em
parceria com os demais órgãos municipais. Além disso, como forma de
tornar mais robusta esta fiscalização e ganhar agilidade quanto à
tomada de decisão frente à problemas ambientais que envolvam os
recursos hídricos municipais, está sendo preparada licitação de um
sistema on-line de monitoramento qualitativo dos principais mananciais
de Jundiaí, através da implantação de 25 estações de sondas multi
parâmetros e a transmissão de dados via satélite. Tal monitoramento
on-line e em tempo real proporcionará maior agilidade na fiscalização e
correção de problemas que envolvam os recursos hídricos do município,
garantindo o suprimento hídrico de qualidade e em quantidade à
população.
Combater o tráfico de drogas com programas de inteligência e em
parceria com as polícias.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidade Responsável: UGSM
● Status: Entregue.
● A retomada do Programa Anjos da Guarda, com a realização de rondas
pela GM nas escolas municipais e patrulhamento comunitário nos
arredores, assim como a implantação do Educavi – Educação para Não
Violência, com foco na cultura da paz, constituem importantes
programas de prevenção de violência e ao uso de drogas. A GM
também investe em inteligência para identificar os pontos de tráfico na
cidade e realiza ações integradas com as polícias civil e militar no
mapeamento e combate permanente ao tráfico de drogas.
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Valorizar a carreira, capacitar de forma permanente e aumentar
anualmente o efetivo da Guarda Municipal.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidade Responsável: UGSM
● Status: Em andamento.
● Foram feitos estudos para implantação do Plano de Carreira da GM.
Houve também, realização concurso de promoção, preenchendo as
vagas de chefias da GM e estão em fase de execução cursos de
capacitação constantes com o ingresso de 23 novos guardas em 2019.
Realizar reuniões periódicas do Gabinete de Gestão Integrada do
Município (GGIM) para propor ações coordenadas entre as polícias Militar
e Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil, órgãos de fiscalização sanitária,
do comércio, de urgência e emergência.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidades Responsáveis: UGSM e UGCC (GGIM)
● Status: Entregue.
● São realizadas periodicamente agendas estratégicas de reuniões com
as forças policiais e outros órgãos, com a coordenação das ações de
segurança no Gabinete de Crise montado durante os eventos realizados
pela PMJ desde 2018, como Carnaval, Festa da Uva, Sete de
Setembro, Natal no Centro e Aniversário da cidade. O gabinete tem
promovido reuniões com as forças de segurança para a elaboração de
planos operacionais conjuntos e a programação de ações integradas (a
Guarda Municipal e a Polícia Militar fazem o planejamento operacional
em conjunto, através das reuniões de análise crítica integradas RACIs). Também, tem sido coordenando o Centro Integrado de
Comando e Comunicação - o CICCJ, responsável pela gestão de
grandes eventos e crises em Jundiaí.
Restabelecer reuniões com os Conselhos Comunitários de Segurança
para definir planos de ações nos bairros.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidades Responsáveis: UGSM e UGCC (GGIM)
● Status: Entregue.
● Desde 2017 são realizadas reuniões periódicas entre a Guarda
Municipal (GM) de Jundiaí, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal
(GGIM) e os Conselhos Comunitários de Segurança para definir planos
de ações nos bairros.
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Criar um aplicativo de segurança para celular que possibilite a
participação da população como fonte de informação.
● Programa de Governo: Cidadão Protegido
● Unidades Responsáveis: UGSM e CIJUN
● Status: Entregue.
● O App está funcionando e tem por objetivo facilitar a denúncia de
diversos delitos diretamente para a Guarda Municipal, assim como
coibir o assédio às mulheres no transporte público, entre outras funções.
Quem utilizar o App pode registrar fotos e enviar a localização exata da
ocorrência, o que agiliza a atuação da GM.

ESPORTE E LAZER
Reformar os Centros Esportivos localizados nos bairros e instalar novos
equipamentos para ginástica e recreação, adaptando-os às normas de
acessibilidade e equipando-os com wi-fi.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidades Responsáveis: UGEL e CIJUN
● Status: Entregue.
● Desde 2017 foi realizada a conservação e manutenção constante dos
CECEs, juntamente com as entregas de sala de ginástica,
administração, pista de skate e academia ao ar livre no CECE Vanderlei
Sperandio, vestiário no CECE Vila Comercial, vestiário no CECE
Nicolino de Lucca (Bolão), sala de ginástica no CECE Antonio de Lima,
vestiário para quadra e rampa e vestiário para o campo no CECE José
Pedro Raymundo, arquibancada na piscina do Bolão, revitalização dos
campos, instalação de Piso Modular em 11 quadras externas e uma
interna nos CECEs Aramis Polli (2 quadras), Antonio de Lima (1
quadra), Francisco Dal Santo (1 quadra), José Demarchi (1 quadra),
Romão de Souza (2 quadras), Francisco Gastaldo (1 quadra), Mário
Milani (1 quadra), Nilo Avelino Macedo (1 quadra), Vanderlei Antonio
Sperandio (1 quadra), Benedito de Lima (1 quadra interna). Além da
reforma completa da sala de ginástica do CECE Romão de Souza e da
instalação de parque infantil em diversos CECEs, foram instaladas
academias em 06 praças até o momento, com previsão de ampliação
de instalação de mais 39 em outras praças no município. Com recursos
provenientes do Avança Jundiaí, diversas academias ao ar livre vêm
sendo instaladas no município, também foram adquiridas 3 academias
de treinamento resistido (instaladas no CECE Romão de Souza, CECE
Nicolino de Luca e CECE Francisco Dal Santo). Além da implantação
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do Programa de Mutirão Amigos do CECE. Por fim, vale destacar que
todos os CECEs já dispõem de Wi-fi gratuito pela rede Conect@do.
Implantar pistas de caminhada, ciclovias (onde couber) e academias ao
ar livre em todas as regiões da cidade para disseminar a cultura da vida
saudável.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidades Responsáveis: UGEL, UGPUMA e UGISP
● Status: Em andamento.
● Foram implantadas pistas de caminhada no período de 2017 e 2018,
sendo uma no CECE do Bairro Fazenda Grande, uma no Bairro Maringá
e uma no CECE Antônio Iacovino. Porém, ainda não foram implantadas
academias ao ar livre nos CECEs Bolão, Romão de Souza, Benedito de
Lima e Dal Santo, além da manutenção constante nas academias já
existentes. Há também o desenvolvimento dos projetos cicloviários,
como Av. Luís Latorre, Av. Jundiaí, Av. Pincinato. Além da revitalização
das ciclovias e de pistas de caminhada no Parque da Cidade. O Plano
Cicloviário já possui estudos preliminares de parte das ciclovias que o
compõem, porém, o desenvolvimento do projeto básico e sua
implantação ficam condicionados à falta de levantamento
planialtimétrico. Já em 2019, alguns EIV's em andamento indicaram
como ações de contrapartida pistas de caminhada e ciclovias, tais
como: ciclovia interligando o trecho existente na Av. Caetano Gornati,
passando pela Av. Antonio Frederico Ozanam até chegar à Av. Prefeito
Luis Latorre, na ciclovia a ser implantada este ano pela Prefeitura,
calçada de um lado da Av. Francisco Nobre, no Medeiros, em toda sua
extensão. Foi aberta a licitação para contratação do projeto executivo
dos seguintes trechos: ciclovia ligando a Rodoviária ao Terminal
Central, comtemplando os trechos das Avenidas Jundiaí, Coleta Ferraz
de Castro, Pedro Blanco da Silva, Manoela Lacerda Vergueiro e
Avenida 9 de Julho, ciclovia na rua Elias Juvenal de Mello, conectando
a Avenida Jundiaí a Avenida Marginal do Córrego das Valquírias,
ciclovia na avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, ciclovia e calçada
na avenida Henrique Brunini, ciclovia e calçada na avenida José
Benassi, calçadas do entorno do Instituto Luiz Braille e do CECE
Nicolino de Luca, calçadas desde a praça Tiradentes até a praça dos
Andradas, calçadas do entorno das EMEBs Ivo de Bona e Luiz Bárbaro.
Além disso, foi entregue para orçamento e consequente licitação de
obra o projeto executivo de ciclovia e calçada para a avenida Prefeito
Luiz Latorre. Foram realizados cerca de 3.040 metros de pistas de
caminhadas como por exemplo na Praça com Conceito Pet Família do
Eloy Chaves, na revitalização do entorno do Lago azul, na Av. Nove de
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Julho entre outros. O projeto de implantação de Ciclovia na Av. Luiz
Latorre encontra-se elaborado, pronto para início da licitação a qual
ocorrerá em breve. Foram instaladas academias em 06 praças até o
momento, com previsão de instalação de mais 39 instalações em outras
praças no município. Com recursos provenientes do FINISA, diversas
academias ao ar livre vêm sendo instaladas no município. Foi realizada
a aquisição de 3 academias de treinamento resistido (instaladas no
CECE Romão de Souza, CECE Nicolino de Luca e CECE Francisco Dal
Santo). Foi realizada a revitalização no entorno do lago azul (1260m),
Centro Esportivo Fazenda Grande (380m) e revitalização do canteiro
central da 9 de julho (500m).
Ampliar o número de academias instaladas nas praças públicas.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidades Responsáveis: UGEL e UGISP
● Status: Em andamento.
● Foram instaladas academias em 10 praças, com previsão de instalação
de mais 39 academias em outras praças e CECEs no município para
2020 com recursos advindos do programa Avança Jundiaí.
Criar um aplicativo para celular para interagir sobre hábitos saudáveis de
vida com os usuários dos espaços públicos que oferecem atividades
físicas, esportivas e de lazer.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidades Responsáveis: UGEL
● Status: Em andamento.
● Até o momento a fase de especificação das funcionalidades do App já
foi concluída, em que em 2019 foi realizado um Hackweekend de
Atividades Físicas e Esporte (Olimpíada de Programação de Esporte)
para desenvolvimento de aplicativos de interesse público no âmbito do
esporte e do lazer. Algumas das principais funcionalidades do App
serão: Pedômetro (contador de passos) combinado com informações
sobre estilo de vida ativo e saudável; Monitoramento e mapeamento das
principais
vias
utilizadas
para
caminhada
e
corrida;
Georreferenciamento com cadastro feito pela população dos
equipamentos públicos e privados destinados a prática de atividades
físicas e esportivas; Disponibilizar a agenda de atividades físicas,
esporte e lazer nos Parques e nos CECEs; Conectar pessoas e
comunidades de atividades físicas e esportivas para eventos, jogos e
práticas coletivas. Para darem prosseguimento ao desenvolvimento dos
aplicativos, foram selecionados dois grupos para a Incubadora de
Empresas de Jundiaí.
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Promover campeonatos esportivos entre bairros e apoiar eventos
amadores.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidade Responsável: UGEL
● Status: Entregue.
● Realização de festivais esportivos e campeonatos de modalidades, e
também, apoio, com a cessão, dos CECEs, campos ou quadras, para
realização do campeonato de Futebol Amador de Jundiaí. Em 2019
foram realizados campeonatos de Futebol de campo nas seguintes
categorias: sub 11, sub 13, sub 15, bem como a realização da Copa da
Fé e Campeonato Regional. Além da realização do CAJU (jogos
universitários) e dos jogos + 60 (idosos).
Realizar atividades esportivas no contraturno das escolas instaladas em
bairros com alta vulnerabilidade social.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidades Responsáveis: UGEL e UGE
● Status: Em andamento.
● Ainda não foi implementado um programa específico de atividades
esportivas de contraturno das escolas, porém são ofertadas aulas de
modalidades diversas nos Centros Esportivos e Unidades de Apoio aos
Esportes e durante o ano de 2019, a Prefeitura Municipal de Jundiaí,
em parceria com o 12º GAC desenvolveu atividades esportivas no
contraturno com os alunos da EMEB Carlos Foot. Também foi realizado
o Projeto da Fundação Tênis (com início no CECE José Demarchi) e
também, o planejamento para a oferta de atividades em contraturno
para os 5ºs. Anos para escolas piloto com início previsto para 2020.
Valorizar e investir na formação e na capacitação permanente dos
educadores esportivos e propor plano decenal do Esporte.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidade Responsável: UGEL
● Status: Em andamento.
● Foi definido horário durante a jornada de trabalho semanal, que será
destinado para a formação dos Educadores Esportivos, em que são
realizadas palestras com convidados, encontros técnicos e discussão
de temas pertinentes, além do incentivo à participação em cursos
diretamente ligados às respectivas modalidades de atuação dos
educadores. Foram iniciados os trabalhos do Plano Decenal, em que já
foi realizado o levantamento de dados sobre os principais pontos da
área de atuação do esporte, servindo como indicativos para o
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acompanhamento das ações que serão desenvolvidas. Tais ações
visarão a ampliação dos locais das atividades oferecidas aos munícipes,
oportunizando o aumento do número de frequentadores dos CECEs, o
aumento da oferta das modalidades, atingindo diferentes públicos, a
modernização dos equipamentos existentes e a reforma e adequação
dos Complexos trazendo mais conforto e segurança aos
frequentadores.
Ampliar e fortalecer o PEAMA (Programa de Esportes e Atividades
Motoras Adaptadas), adaptar os equipamentos e acessos ao Parque da
Cidade e reformar as estruturas de serviços disponíveis no Bolão.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidades Responsáveis: UGEL e DAE
● Status: Entregue.
● Em dezembro de 2018 o Programa de Esportes e Atividades Motoras
Adaptadas (PEAMA) de Jundiaí, recebeu o “Prêmio Estadual Ações
Inclusivas para Pessoas com Deficiência”, oferecido pela Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A cidade venceu pela
primeira vez na categoria governamental e foi premiada em evento no
Memorial da América Latina. O reconhecimento chegou juntamente com
o anúncio de projeto para construção no Bolão de uma piscina
totalmente adaptada, destinada a ampliar em 50% o número de
atendimentos do PEAMA, que atualmente é de 350 pessoas. Com
relação à infraestrutura da cidade, foram feitas rampas de
acessibilidade no Bolão e a pintura da sinalização do piso. Além disso,
o Parque da Cidade possui infraestrutura (equipamentos e acessos)
necessária para promover acessibilidade para pessoas com deficiência,
inclusive com vagas de estacionamentos, próximas aos locais das
atividades, em que, neste espaço são realizados pelo PEAMA os
seguintes Programas: Treinamento de atletas de alto rendimento em
modalidades Paraolímpicas; Programa “Ciclo Escola” aberto para
todos; e o de Esportes Náuticos para pessoas com Necessidades
especiais.
As atividades desenvolvidas pelo PEAMA, no Parque da Cidade, foram
ampliadas em 2019, com a proposta de readequação das instalações como reforma do espaço e da ciclovia com sinalização e pintura da via,
além de equipamentos que aprimoraram a prestação de serviço na
locação de bicicletas e atendimento ao usuário.
Também foi construído o vestiário para as quadras de tênis do CECE
Dr. Nicolino de Luca (Bolão), proporcionando acessibilidade total ao
novo equipamento. Além disso, está em fase final as tratativas para
construção da piscina adaptada com recursos oriundos do FID.
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Também foi celebrado um contrato para ministrar aulas de danças
adaptadas, visando atender o público do PEAMA.
Buscar apoio na iniciativa privada para promoção do esporte de
rendimento.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidade Responsável: UGEL
● Status: Entregue.
● Foi firmado um Termo de Cessão de Bens com a Faculdade
UniAnchieta, em que neste a instituição passará a ceder o uso da
piscina, ginásio, academia e vestiário para uso dos atletas do Time
Jundiaí, como forma de ampliar fortalecer e promover o esporte de
rendimento no município. Também foram realizados estudos para
atualização de valores para a Lei de Publicidade nos CECEs. A Lei do
Bolsa Atleta e o Fundo de Apoio ao Esporte já estão em vigor, sendo
estudadas outras leis para que possam ser adequadas em bolsa auxílio,
buscando desta maneira ampliar a quantidade e a faixa etária das
pessoas atendidas. São disponibilizados aos atletas bolsas de estudos
em colégios e faculdades privadas do município.

CULTURA
Apoiar a manifestação carnavalesca e blocos de rua e estimular parcerias
para captar recursos e fazer crescer o carnaval popular.
● Programa de Governo: Pluralidade Cultural
● Unidades Responsáveis: UGC e FCCE
● Status: Entregue.
● Por meio da Unidade de Gestão da Cultura o poder público municipal
apoia as iniciativas para a manifestação carnavalesca e Blocos de rua,
organizando e disponibilizando a infraestrutura necessária para garantir
o acesso e segurança dos foliões. Para o ano de 2019 o poder público
estruturou um edital de chamamento público para que a iniciativa
privada possa patrocinar a estrutura do carnaval, com arquibancada,
sonorização, trio elétrico, camarote e cabine de jurados.
Transformar o acervo do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí em acervo
digital e difundir gratuitamente para escolas e todos os interessados.
● Programa de Governo: Pluralidade Cultural
● Unidades Responsáveis: UGC e FCCE
● Status: Entregue.
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●

Realizada a aquisição do sistema Sophia, treinamento da equipe,
aquisição de computadores e digitalização do acervo para acesso via
web. Visitação 360º já disponível no site da Prefeitura no site da Cultura.

Difundir a história e a cultura da cidade nos equipamentos públicos da
Prefeitura.
● Programa de Governo: Pluralidade Cultural
● Unidades Responsáveis: UGC e FCCE
● Status: Entregue.
● Realizadas ações artísticas com o intuito de incentivar e fomentar o
interesse público, exposições itinerantes e fixação de placas da Rota
Cultural do Centro Histórico, passeio ciclístico pela rota cultural com
monitoria e criação do projeto Guardiões do Patrimônio que leva às
Escolas em visitas a locais históricos e finaliza com a entrega do
passaporte cultural. Foi implementado também, o Patrimônio 360, que
permite o passeio virtual gratuito pelos equipamentos culturais
municipais. A visita pelos detalhes pode ser feita sem sair de casa, com
smartphones e tablets, e é integrada à plataforma do Google Maps, o
que permite, inclusive, que o visitante acesse os espaços já a partir da
rua em que se encontram. Além de desenvolvimento de Portais,
informações nos aplicativos e QRcode para rotas.
Criar polos de cultura nas escolas localizadas nos bairros com maior
vulnerabilidade juvenil.
● Programa de Governo: Pluralidade Cultural
● Unidades Responsáveis: UGC, FCCE e UGE
● Status: Em andamento.
● Foi implantado o Programa Escola de Cultura em duas unidades
escolares de tempo integral. Nesta primeira etapa, foram contempladas
as EMEBs João Luiz de Campos, no Jardim Florestal, e Judith Almeida
Curado Arruda, no Jardim Tamoio, onde o programa foi apresentado à
comunidade em agosto de 2018. Em 2019 o "Programa Escola de
Cultura" foi ampliado para as EMEBs Flávio D'angieri, Maria Angélica
Lourençon e Beatriz Blatner com aulas de teatro, dança e orquestra.
Além disso, outras escolas de Ensino Fundamental foram beneficiadas
com as mesmas atividades esporadicamente, alcançando mais 15
escolas. Foram realizadas ações descentralizadas de cultura, com
apresentações da Cia de Teatro, Cia de Dança, Pinacoteca Itinerante museu arte didata, nas escolas do sistema municipal de ensino.
Reabrir o Centro de Estudos Teatrais e a Cia de Dança no Teatro
Polytheama.
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●

Programa de Governo: Pluralidade Cultural
● Unidades Responsáveis: UGC e FCCE
● Status: Entregue.
● O modelo do Centro de Estudos Teatrais mostrou-se não ser mais
satisfatório, dando lugar a realização de oficinas e cursos de
capacitação e preparação para profissionais artísticos do Município
promovido pela Associação dos Artistas Amigos da Praça "SP Escola
de Teatro", além da criação da Cia de Teatro Municipal, que oferece
apresentações à população nos diversos espaços públicos, visando
consolidar o teatro no município, potencializando e investindo no artista,
em que já foram realizadas 34 ações no período de 2018; e também da
criação da Cia de Dança Municipal, realizando exposições nos espaços
culturais, oferecendo acesso à cultura por meio da democratização das
condições de produção, com 38 ações realizadas em 2018.
Abrir os espaços culturais à população com agenda regular gratuita:
Polytheama, Centro das Artes e Pinacoteca.
● Programa de Governo: Pluralidade Cultural
● Unidades Responsáveis: UGC e FCCE
● Status: Em andamento.
● Importantes manutenções ocorreram no Solar do Barão, já na
Pinacoteca, acertaram vários processos de revitalizações. Os espaços
passaram a funcionar também aos sábados, domingos e feriados,
sempre com entrada gratuita. Na Pinacoteca, em 2017, foram
realizadas 10 exposições, com total 3360 visitantes, em 2018 realizadas
16 exposições e 4 oficinas culturais, com total de 4863 visitantes. No
Polytheama, houve gratuidade de ingressos, apresentações de diversos
projetos e programas como Matinês no Poltyheama, Orquestra
Municipal, Festival de Dança ENREDANÇA, Festival de Teatro
FESTEJU, Encontro de Corais de Jundiaí, Palco da Cidade, Viagem
Fantástica ao Teatro Polytheama. Foram realizadas exposições
gratuitas na Galeria de Artes Fernanda Perracini Milani e duas oficinas
culturais. Em 2019 o Centro das Artes continua fechado, porém o
projeto executivo está sendo realizado com previsão de conclusão no
mês de março, para abertura da licitação para execução da obra. A
manutenção preventiva e corretiva dos prédios vem sendo feita com
regularidade, o Museu teve que ser pintado algumas vezes em
decorrência de pichações, a Pinacoteca teve seu espaço inferior
adaptado com pisos táteis para deficientes visuais, O Teatro
Polytheama, teve aplicação de verniz anti-chamas, manutenção na
cabine de alta tensão e início da prestação de serviço de instalação do
ar condicionado, que deve ter a conclusão agora em 2020. Todos os
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espaços mantem a abertura ao público aos finais de semana e feriados.
Na Pinacoteca aconteceram 18 exposições gratuitas abertas ao público
e 52 oficinas de férias destinadas ao público infanto-juvenil, recebidos
7816 visitantes e atendidas 1060 crianças/jovens nas oficinas.
Valorizar e capacitar os artistas e as produções locais.
● Programa de Governo: Pluralidade Cultural
● Unidades Responsáveis: UGC e FCCE
● Status: Entregue.
● Contratada empresa especializada em dança e teatro para capacitação
de profissionais locais. Realização de oficinas de capacitação
oferecidas durante os eventos Enredança, Encontro de Corais e
Festeju. Criação da Cia de Teatro Municipal e da Cia de Dança
Municipal. Realização do Programa de Estímulo à Cultura.
Captar recursos para restaurar os espaços do Complexo Fepasa para
implantar um Centro Cultural.
● Programa de Governo: Pluralidade Cultural
● Unidades Responsáveis: UGC e FCCE
● Status: Em andamento.
● O complexo Fepasa é o único patrimônio no município com tombamento
a nível nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, sendo um espaço hoje muito vivo da cidade. Passando por
uma série de intervenções nos espaços, como reformas e higienização,
o Centro Cultural Fepasa já conta com programação extensa todos os
dias. Após a conclusão do edital para doação de serviço de criação de
projeto cultural visando captação de recurso via Leis de incentivo,
conseguimos aporte da DAE e o processo está na pauta do BNDES
para seleção de projetos através do Fundo Cultural do BNDES,
continuamos empenhados para que haja continuidade na realização de
reformas, manutenção e adaptação dos espaços. O resultado da
análise documental junto ao FID está em aguardo, o que proporcionará
a cobertura da Ala Histórica.
Desenvolver um aplicativo para celular para divulgar as atividades
culturais da cidade e para colher sugestões do público sobre quais são
os eventos de sua preferência.
● Programa de Governo: Pluralidade Cultural
● Unidades Responsáveis: UGC, FCCE e CIJUN
● Status: Entregue.
● O App Agenda Cultural já está disponibilizado no App Jundiaí.
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JUVENTUDE
Implementar uma plataforma digital com serviços e múltiplas ações de
interesse dos jovens.
● Programa de Governo: Cidade Inteligente
● Unidade Responsável: UGCC
● Status: Em andamento.
● Criação no App Jundiaí do “Fala, Juventude!” Uma ferramenta voltada
a ser um canal direto entre a juventude e o Município de recebimento
nas demandas. Além deste canal, também foi atualizado o site “Estação
Juventude” (www.estacaojuventude.jundiai.sp.gov.br) uma plataforma
online que divulga diversas ações e serviços voltados para a inclusão e
emancipação dos jovens.
Disponibilizar cursos gratuitos de ensino à distância para qualificação
profissional e inclusão sociodigital, focados nas oportunidades do
mercado de trabalho.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidade Responsável: CIJUN
● Status: Em andamento.
● Está em vias de desenvolvimento pela CIJUN, uma plataforma digital de
sustentação que poderá ser utilizada para que os órgãos da
administração possam disponibilizar cursos gratuitos de ensino à
distância.
Construir um espaço – na ampliação prevista para o Parque da Cidade –
destinado à prática de esportes radicais como pista de skate, bicicross,
parkur, slack line e outros.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidades Responsáveis: DAE, UGPUMA, UGE, UGC e UGEL
● Status: Em andamento.
● Ao ser o primeiro município do estado de São Paulo a integrar a “Rede
Latino-Americana - Projeto Cidade das Crianças” e segundo no país,
logo após Boa Vista (Roraima), Jundiaí apresentou no final do ano de
2018 este novo conceito, que, em consonância com os programas
“Ruas de Brincar” e “Entre a Casa e a Escola”, levaram a gestão
municipal a alterar o escopo desta iniciativa para o projeto de
construção do “Parque da Criança” como uma extensão do Parque da
Cidade, projeto este que será um valioso instrumento de implementação
de políticas públicas que deem protagonismo às crianças nas tomadas
de decisões e reforcem a importância do brincar. Em 2019 foram
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finalizados os projetos básicos arquitetônico e paisagístico do Parque
para contratação de projetos complementares e obra. Em novembro de
2019 as obras tiveram início para a construção do "Mundo das
Crianças", que visa oferecer um espaço inovador, que permitirá à
criança aprender e ensinar. O espaço contará com um pavilhão de
artes, estações de brinquedos, parede de escalada, quadras de areia,
de tênis e basquete, pista de skate, lanchonete, áreas verdes para lazer
e aprendizado escolar, fontes interativas, concha de Parkour. Toda a
extensão do Mundo das Crianças receberá ciclovia e pista de
caminhada, o que vai agregar as práticas esportiva.
Abrir um concurso público para desenvolvimento de projeto para
implantar o Parque da Juventude de Jundiaí.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidade Responsável: UGISP
● Status: Em andamento.
● Dado Jundiaí foi o primeiro município do estado de São Paulo a integrar
a “Rede Latino-Americana - Projeto Cidade das Crianças” e segundo no
país, logo após Boa Vista (Roraima), o município apresentou um novo
conceito, que levou a gestão municipal a alterar o escopo desta
iniciativa para o projeto de construção do “Mundo das Crianças” como
uma extensão do Parque da Cidade, projeto este que será um valioso
instrumento de implementação de políticas públicas que deem
protagonismo às crianças nas tomadas de decisões e reforcem a
importância do brincar.
Em 2019 foram finalizados os projetos básicos (arquitetônico e
paisagístico) para contratação dos projetos complementares e obra. E
então, as obras para a construção do Mundo das Crianças tiveram
início, visando oferecer um espaço inovador que permitirá à criança
aprender e ensinar.
O espaço vai contar com um pavilhão de artes, estações de brinquedos,
parede de escalada, quadras de areia, de tênis e basquete, pista de
skate, lanchonete, áreas verdes para lazer e aprendizado escolar,
fontes interativas e concha de Parkour. Toda a extensão do Mundo das
Crianças receberá ciclovia e pista de caminhada, fortalecendo as
práticas esportivas
Fomentar os coletivos jovens voltados para a cultura, esportes e
movimentos afins.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidades Responsáveis: UGC e UGCC
● Status: Entregue.
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●

Quanto As regras para práticas de esporte foram alteradas na cessão
de quadras, campos e demais equipamentos de esporte e lazer,
priorizando a comunidade e não mais os organizadores de jogos e
torneios com fins lucrativos, foi implantado um sistema de sorteio
eletrônico de vagas para aulas de natação, realizados jogos infantis, o
Campeonato Jundiaiense Universitário, 4 edições do FESTIJUN –
Festivais Time Jundiaí, em que cada edição do FESTIJUN compreende
um conjunto de 25 festivais envolvendo 12 modalidades com 210
turmas e 2.900 alunos entre crianças e jovens de 5 até 17 anos.
Foram adequados os contratos para regularizar e ampliar a oferta de
modalidades esportivas, como karatê, tae-kwon-do, ginástica de
trampolim e dança de salão, e também a realização do Projeto Agita
Jundiaí, que visa promover um estilo de vida ativo e saudável à
população de todas as idades.
Quanto a Cultura, a fim de dinamizar ainda mais o Cadastro de Artistas,
que já conta com mais de 800 inscrições, acrescentou ao sistema a
vinculação do cadastro de projetos, esta novidade no site da Cultura
visa a criação de um banco de projetos artísticos de variadas
linguagens, o qual é disponibilizado para a Prefeitura para a atender aos
eventos que compõem o calendário municipal de eventos. Os projetos
contemplam atrações para o Sexta no Centro, Domingo no Parque,
Cultura nos Parques, Festejos Juninos e eventos comemorativos como
Dia do Trabalhador, Semana da Criança e Aniversário da Cidade. Além
disto o cadastro tem a importante função de mapear os artistas,
produtores de Cultura da nossa cidade e região.

Implantar o Parque Tecnológico de Jundiaí, que atrairá novas empresas,
universidades, escolas técnicas e investimentos e empregos de
qualidade na área de tecnologia para a cidade.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidade Responsável: UGDECT
● Status: Em andamento.
● Houve uma mudança de escopo nesta iniciativa e consequentemente a
transição de paradigma, pois não se utiliza mais o conceito de parque
tecnológico na lógica de Smart Cities e sim ambientes que fomentem a
inovação. Neste sentido, trata-se da criação de um ecossistema de
inovação utilizando os espaços públicos existentes. Foram implantados
uma área de coworking na Estação Juventude, no Complexo Fepasa, e
um FabLab (em parceria com o Sesi) no Complexo Argos, para atender
à rede municipal de ensino. Também foram feitas adequações na
incubadora para dobrar o número de incubados para 40 (sendo 27
residentes e 13 não residentes). Foi criada a Incubadora de Comércio e
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Serviços em parceria com a Associação do Homem de Amanhã de
Jundiaí, e a construção pela Prefeitura do Município em conjunto com a
sociedade civil, de um projeto de Plano Estratégico Municipal de
Ciência, Tecnologia e Inovação.
Implantar Projeto TVETEC por meio de parceria entre a Fundação TV
Educativa de Jundiaí, Agência de Inovação e Centro Paula Souza, com o
objetivo de transformar a TVE numa escola técnica de formação de
profissionais especializados nas áreas de produção de áudio e vídeo e
multimídia, gerando mais oportunidades para jovens do ensino médio e
potencializando a atuação da TVE nos campos da educação, cultura,
formação profissional e cidadania.
● Programa de Governo: Cidade Inteligente
● Unidade Responsável: TVTEC
● Status: Entregue.
● A TV Educativa passou por uma transformação conceitual e ampliou a
sua capacidade de propagar seu conteúdo, se integrando às mídias
digitais, dando lugar à TVTEC e à Rádio TEC. Foi implantado, em
parceria com o Centro Paula Souza, cursos profissionalizantes rápidos
de Edição de Vídeos para Redes Sociais, Assistente de produção
audiovisual, Práticas de Mídias Sociais, Fotografia Digital e Edição de
vídeos para Redes Sociais, aproveitando a vocação tecnológica deste
novo modelo, em que, nos anos de 2017 e 2018 foram formados 480
alunos. Em 2019, em um processo de consolidação e amadurecimento
do projeto TVTEC, a TV começou a dar os primeiros passos na área do
empreendedorismo e visando dar autonomia e uma oportunidade para
que os alunos abram o seu próprio negócio, a TVTEC lançou a
"Aceleradora Pública de Geração de Renda" em parceria com diversos
órgãos da administração municipal, com o objetivo de dar mentoria e
orientação aos alunos sobre gestão de negócios e gestão financeira.
Campeonatos esportivos em parceria com áreas de educação, saúde,
associações de moradores e clubes de bairros.
● Programa de Governo: Pacto pelo Esporte e Vida Saudável
● Unidades Responsáveis: UGEL, UGE, UGPS e UGADS
● Status: Entregue.
● Aumento da oferta do calendário de eventos esportivos destinados a
crianças, jovens, adultos e idosos, além dos Jogos Regionais. O
departamento de esporte adaptado teve um aumento de 25% no
atendimento do PEAMA, passando de 280 em 2016 para 350 alunos
em 2018. As turmas do Time Jundiaí aumentaram de 543 turmas em
2016 para 568 turmas em 2018, em que, algumas turmas do Time
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Jundiaí passaram a realizar visitas nas EMEBs para promover e
incentivar práticas esportivas para os alunos. Foram realizadas ações
no FESTIJUN, Agita Jundiaí, Comemoração ao Dia da Mulher, Outubro
Rosa, Semana Move e Aniversário da Cidade, como forma de promover
a ideia da atividade física como promotora de saúde, em que em alguns
eventos foram realizados atendimentos como aferição de pressão,
orientações sobre saúde bucal, glicemia, orientações nutricionais, entre
outros. O município elaborou o plano de trabalho e foi responsável pelo
comitê organizador da 1ª edição do JIESP (Jogos Infantis do Estado de
São Paulo) que contou com a participação de 2.372 atletas e dirigentes
de 112 municípios do estado, disputando um total de 08 modalidades:
atletismo, basquetebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica,
handebol, natação e voleibol. No ano de 2019 a Unidade de Gestão de
Educação, firmou uma parceria com a Fundação Special Olympics Promoção de Esportes, com o objetivo de oferecer o Programa Escolas
Unificadas por meio de 4 encontros de formação para todos os
professores de Educação Física da rede municipal com o objetivo de
criar condições necessárias para construir um ambiente inclusivo de
aceitação e respeito, motivando e ativando constantemente todos os
alunos. Após as formações do Programa, os professores
desenvolveram atividades nas escolas municipais, promovendo a
participação dos alunos favorecendo suas potencialidades, as escolas
com o fechamento do programa realizaram olimpíadas entre seus
alunos e 15 escolas da rede municipal que tiveram interesse se
inscreveram e participaram da Special Olympics que aconteceu no dia
18 de setembro de 2019, no Bolão durante o período da manhã, onde
os alunos com deficiência acompanhados de um aluno parceiro,
passaram por todo o percurso, realizando as atividades sugeridas. Foi
ampliado o atendimento no PEAMA para 388 alunos em 2019, além da
continuidade do programa Time Jundiaí visita (onde os alunos dos
CECEs visitam EMEBs e Alunos das EMEBs tem contato com as
modalidades oferecidas nos CECEs. Por fim, o Município foi
responsável pelo comitê organizador da final estadual dos JORI (Jogos
Regionais dos Idosos).

INCLUSÃO
Integrar, para que sejam mais efetivas, as ações dos programas de
redução da pobreza no município.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidades Responsáveis: UGADS e FUNSS
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●

Status: Em andamento.
● Com a reorganização da estrutura administrativa do governo, cujas
áreas são integradas por plataformas de serviços, a intersetorialidade
das políticas e programas foi intensificada. A implementação do
programa de segurança alimentar e economia solidária são exemplos
dessa nova forma de planejar as políticas sociais. Além disso, o FUNSS
disponibilizou 6304 vagas para capacitações presenciais e inclusão
sociodigital, focados nas oportunidades do mercado de trabalho. A
qualificação profissional, a partir de 2017, é a transformação de talentos
em oportunidades por meio do conhecimento. Esta nova proposta de
trabalho fortalece as famílias por meio da geração de renda e emprego,
resgatando a dignidade e a autoestima das pessoas. Em 2019, todas
as ações, projetos, programas e serviços oferecidos consideraram a
priorização das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Implantar Plano Municipal pela Primeira Infância para assegurar os
compromissos de acesso à educação, atendimento à saúde, saneamento
básico, assistência social, esporte e lazer.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidade Responsável: UGADS
● Status: Em andamento.
● O Plano Municipal da Primeira infância está circulando nas demais
Unidades de
Gestão
envolvidas
para
monitoramento e
acompanhamento das ações elencadas. Aqui, existem 2 planos. O
primeiro foi o que o CMDCA elaborou em 2017 para crianças e
adolescentes e está no aguardo para a descrição do que está sendo
realizado nas Unidades que contenham a iniciativa relacionada. O 2°
plano, foi realizado via Programa Prefeito Amigo da Criança e contou
com a participação de vários órgãos municipais. Este plano está
direcionando a elaboração de uma lei municipal para primeira infância
e o processo já está em análise.
Valorizar e capacitar os profissionais que atuam na área de assistência e
desenvolvimento social do município.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidade Responsável: UGADS
● Status: Entregue.
● Foi implantado o NEP (Núcleo de Educação Permanente) que conta
com um servidor para coordenar as ações formativas. Além do
coordenador, o NEP é composto por trabalhadores de todos os
equipamentos da Assistência e Desenvolvimento Social. Boletins sobre
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as realizações da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento
Social e grupos de estudos sobre diferentes temáticas relativas ao
trabalho social são lançados mensalmente.
Adequar a estrutura dos prédios e serviços do município aos direitos e
garantias das pessoas com deficiência.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidade Responsável: UGISP
● Status: Em andamento.
● Diversos projetos estão em estágio de elaboração e em andamento
para promover acessibilidade nos prédios e equipamentos municipais,
em que a partir de 2018 nenhum projeto é concebido sem que sejam
contempladas as condições e especificações de acessibilidade
previstas na NBR 9050, que dispõe sobre os critérios e parâmetros
técnicos na construção, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e
ainda na instalação e adaptação de edificações como forma de garantir
a acessibilidade de pessoas com deficiência.
Implantar Programa de Atendimento em Casa, focado em idosos,
pessoas com deficiência e em situação de risco ou alta vulnerabilidade
social.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidade Responsável: UGADS
● Status: Em andamento.
● Edital de chamamento público está pronto, no entanto, até o momento,
não há disponibilidade financeira.
Implementar Projetos de Cultura e Esporte em áreas de menor renda:
aulas e oficinas gratuitas para formação de atletas e valorização da arte
local.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidades Responsáveis: UGC, UGEL, UGADS e UGE
● Status: Entregue.
● É mantido o convênio com o Plano de Assistência Familiar (PAF)
Programa Atleta Consciente, com palestras, testes, exames, reuniões
periódicas com pais e responsáveis, realização anual da Jornada de
Inteligência Esportiva. Todas as 237 turmas, ofertadas em 50 diferentes
locais na cidade, possibilitam que a criança, o adolescente, o adulto e o
idoso se tornem atletas. Também é oferecida uma oficina de dança “jongo” - para crianças que frequentam o CECE José Demarchi
localizado no bairro Jardim Novo Horizonte. Foram realizadas desde
2017 inúmeras ações artísticas/culturais no CEU das Artes entre elas
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oficina de danças urbanas, oficina de hip hop, oficina de grafite, de
teatro e de criação de vídeos. Há oficinas culturais regulares oferecidas
pelo CRAS Vista Alegre, tais como Maracatu, Dança e Teatro. Além das
oficinas, o CEU recebeu apresentações artísticas mensalmente no ano
de 2018 e uma programação regular de cinema para crianças, através
do Projeto Escolas de Cultura, em 2018 foram promovidas 10 oficinas
culturais (teatro, canto coral, dança e artesanato) para crianças e
adultos em duas escolas da rede municipal (EMEB João Luiz de
Campos e EMEB Judith de Almeida Curado), aos sábados com duração
de três meses. A Cia de Teatro de Jundiaí, no ano de 2017 circulou por
bairros levando apresentações gratuitas do espetáculo “A Comédia sem
título” para centros comunitários e Escolas públicas e realizando
workshops de teatro nas comunidades. Foram realizadas ainda, oficina
de dança no Centro Esportivo do Ivoturucaia e Oficina de Jongo no
CRAS São Camilo. A Orquestra Municipal realizou ainda quatro
apresentações em escolas municipais. Em 2019 foi feito o lançamento
de edital para ampliar a oferta de oficinas culturais nos territórios de
abrangência dos CRAS. No momento, as oficinas estão em via de
contratação e no aguardo de viabilidade financeira. Em relação ao CEU
das Artes foram realizadas quinzenalmente contações de histórias com
a escritora jundiaiense Sueli Patelli. Além de todas as atividades do
Departamento de Esporte Educacional e Participação serem oferecidas
nos CECEs e Unidades e Apoio.
Realizar projetos de empregabilidade em parcerias com outros órgãos
municipais, agências de empregos e organizações sociais da cidade para
os assistidos pela área social.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidades Responsáveis: UGADS e FUNSS
● Status: Entregue.
● Promoção de cursos em parceria com o Centro Paula Souza de
cuidador de idoso, eletricista residencial, pintor residencial, manicure e
pedicure e mecânico de motocicletas, e em consonância com o
ACESSUAS as oficinas de empregabilidade voltados para adultos e
adolescentes, que ofertaram em 2017, 2018 e 2019 ao todo 1440 vagas.
O Fundo Social abriu suas portas para empresários da cidade
interessados na contratação de mão-de-obra especializada, e, para
tanto, foram realizados processos seletivos com munícipes e,
principalmente, alunos e ex-alunos de cursos gratuitos realizados pelo
FUNSS, que ofertaram em 2017, 2018 e 2019 mais de 16.300 vagas.
Também foi organizado um evento com empresas que contratam pela
Lei de Aprendizagem para apresentação dos nossos Programas para
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priorização do nosso público. Iniciou-se também, a triagem para as
famílias interessadas em fazer parte do Projeto de Economia Solidária.
Promover formas alternativas de participação, engajamento e convívio do
idoso com as demais gerações.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidade Responsável: UGADS
● Status: Entregue.
● Realização de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para
idosos de forma descentralizada, com a presença de grupos de idosos
no Jardim São Camilo, Jardim Novo Horizonte e Santa Gertrudes.
Destaca-se também a reforma da Creche do Idoso, além das atividades
diversas realizadas no CRIJU. Em 2019 foi inaugurado o novo Centro
de Convivência do Idoso - CCI (antigo Cepai), bem como a contratação
de novas oficinas culturais para CRIJU e CCI. Houve também, a viagem
com idosos que estão em ILPI (Instituição de Longa Permanência) para
conhecer o mar.
Implementar políticas para as minorias, igualdade de gênero e
diversidade que permeiam as políticas setoriais municipais.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidade Responsável: UGCC
● Status: Entregue.
● A reforma administrativa realizada em 2017 criou um núcleo de
articulação das políticas relacionadas aos direitos humanos e proteção
das minorias, composto pelas Assessorias de Políticas de Direitos
Humanos, Pessoa com Deficiência, Idoso, Igualdade Racial, Mulheres,
Juventude e Diversidade Sexual, com o objetivo de propor políticas
afirmativas transversais para todas as áreas de governo.
Colocar em prática as políticas indicadas pelo Conselho Municipal da
Comunidade Negra.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidade Responsável: UGCC
● Status: Em Andamento.
● Alteração da Lei de cotas, acervo de Memória coletiva afro. Garantir a
efetividade da aplicação da Lei nº 10.693/03-História e Cultura afrobrasileira, através de formações com professores, implementação do
Programa Saúde da População Negra, fomentando cultura afro na
cidade, sensibilizando organizações ou empresas privadas, públicas e
do terceiro setor, estabelecidas em Jundiaí, para a promoção da
diversidade étnico-racial de gênero, normatização do uso da Serra do
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Japi pelas religiões de matriz africana e proposição de alteração da Lei
de Cotas e Acervo de Memória Coletiva Afro. Esta iniciativa é mantida
com regularidade dentro do calendário oficial da Prefeitura Municipal de
Jundiaí, com atividades do Patrimônio Histórico, consciência negra.

Fortalecer ações de proteção às mulheres vítimas de violência.
● Programa de Governo: Cidade Acolhedora
● Unidades Responsáveis: UGADS, UGMT e UGSM
● Status: Entregue.
● Implantação de canal de denúncia de assédio sexual nos ônibus no App
Jundiaí e instalação de câmeras nos ônibus. Implantação da “Patrulha
Maria da Penha”, que é um projeto da Guarda Municipal junto com a
Assessoria de Políticas para Mulheres, em que já foi realizada uma
capacitação na cidade de Osasco/SP, por alguns integrantes da GM.
Além disso, a Assistência Social promoveu o fortalecimento da rede de
proteção para mulheres vítimas de violência, em que o município conta
com Abrigo para Mulheres ameaçadas de morte com seus filhos (Casa
Sol), Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e Centro de
Referência Especializado da Assistência Social - CREAS. Já em outras
políticas como a saúde, também há o serviço como o do Ambulatório de
Saúde da Mulher, que, além de outros serviços, atende as vítimas de
violência sexual.
Em 2019, foi instituído no CREAS o Paefi Mulher, com uma equipe
especifica no CREAS pra trabalhar os casos de violência contra a
mulher, foram indicados grupos com mulheres vítimas de violência,
projeto "por onde andei" para homens autores de violência em
liberdade, continuação do projeto " Voz da Consciência" com presos do
Centro de Detenção Provisória - CDP que estão lá pela Lei Maria da
Penha e realização de palestras para jovens do SESI durante os 16 dias
de ativismo e, em parceria com a saúde, na região do novo horizonte,
local de maior incidência no município.
Foi realizada apresentação do projeto de Prevenção e Combate à
Violência Contra Mulheres junto ao banco de projeto do CFDD
(Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos), que
implica na reforma de um centro comunitário do Jardim Novo Horizonte
para criação de um posto descentralizado da GM com a Patrulha Maria
da Penha, e, ao mesmo tempo, realização de atividades
socioassistenciais no espaço, porém, não obtivemos resposta para os
recursos financeiros via CFDD.
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PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Elaborar planos diretores de bairros usando o conceito DOTS
(Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável), que prevê o
estímulo à caminhada, o uso da bicicleta, do transporte público, a
diversificação do uso do solo e aumento da densidade nos locais onde já
existe infraestrutura.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidade Responsável: UGPUMA
● Status: Em andamento.
● Os conceitos de DOTS e Mundo das Crianças estão contemplados na
minuta de revisão do Plano Diretor, ora em fase de audiências, com as
devidas questões de mobilidade, melhorias de calçadas - com
prioridade para o entorno das escolas, além do conceito de
adensamento em zonas com infraestrutura instalada e melhor
aproveitamento dos lotes. Já a elaboração do primeiro Plano de Bairro
terá início tão logo seja concluído o trabalho de revisão do Plano Diretor.
Com início previsto para 2020 com a elaboração do 1° Plano de Bairro,
no Jardim Novo Horizonte.
Preservar as áreas da bacia do Rio Jundiaí Mirim (de onde vem a água
que abastece a cidade) e da Serra do Japi, intensificando as fiscalizações
em parceria com a GM e outros órgãos.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidades Responsáveis: UGPUMA, FSJ, DAE, UGAAT e UGE
● Status: Entregue.
● Realizado reforço estratégico da ação de caráter permanente, de
monitoramento das bacias responsáveis pelos recursos hídricos que
abastecem o município, evitando a formação de assentamentos
precários e ações particulares que as agridam, além da implantação no
município do Programa Nascentes, realizado pela Unidade de
Agronegócio, Abastecimento e Turismo e DAE, em parceria com a
Coca-Cola FEMSA, AMBEV, CETESB, USP, Agência de Bacias PCJ e
ONG TNH, que visa restaurar ambientalmente as Áreas de Preservação
Permanente (APP’s) da zona rural ao longo de cursos d'água e
nascentes, principalmente na Serra do Japi e na bacia do Rio JundiaíMirim. As fiscalizações em todo o território têm sido reforçadas e
executadas de forma constante em parceria com a GM, Zoonoses,
Fundação Serra do Japi, DAE e Unidade de Planejamento Urbano e
Meio Ambiente. Na revisão do Plano Diretor que está em curso, estão
sendo desenvolvidas propostas para ampliar as condições de proteção
das nascentes. Já de caráter educacional, a Unidade de Gestão da

45

Educação (UGE) e DAE, implantaram o projeto Guardiões das Águas,
que consiste em levar a temática água, aos alunos das escolas
municipais, a princípio da região do Caxambu. Inclusive, continuamente
são realizadas ações de fiscalização "in loco" de modo a coibir ou
corrigir eventuais despejos irregulares e deposição de resíduos junto às
áreas ciliares da Bacia do Rio Jundiaí mirim. Além disso, a DAE analisa
processos de implantação de novos empreendimentos e atividades na
área do Jundiaí mirim, de modo a dar as diretrizes necessárias às boas
práticas ambientais, garantindo em última análise a preservação do
principal manancial de abastecimento municipal. Já no caráter
educacional, existe a continuidade do projeto Guardiões das Águas, que
consiste em levar a temática aos alunos das escolas municipais, por
meio de formações e fazendo visitas aos "Caminhos das águas"
(percurso Jundiaí Mirim e percurso Castelo das águas, na Serra do
Japi).
Reorganizar o sistema municipal de gestão ambiental, intensificando as
ações educativas, de fiscalizações e os programas de coleta seletiva e de
reciclagem de resíduos sólidos.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidades Responsáveis: UGISP E UGPUMA
● Status: Entregue.
● Foi aprovado o plano municipal de resíduos sólidos, no âmbito do Plano
Municipal de Saneamento Básico (Lei nº 8.881/2017), fortalecendo a
gestão dos resíduos sólidos no Geresol; realização dos programas de
educação ambiental Geresol de Portas Abertas e Delícia de
Reciclagem. Também foi dada a continuidade de atividades de
educação ambiental por intermédio do Núcleo de Educação
Socioambiental, junto aos programas “Guardião da Natureza GERESOL” (atendendo cerca de 5.000 alunos entre 2018 e 2019).
Investir no tratamento do lixo, com possibilidade de geração de energia
para abastecer a cidade, reduzindo o custo da coleta.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidade Responsável: UGISP
● Status: Em andamento.
● Estão sendo finalizados os estudos para viabilidade da implantação de
Parceria Público Privada (PPP) para tratamento dos Resíduos Sólidos
Domiciliares (RSD).
Propor a criação de um consórcio intermunicipal para preservar a Serra
do Japi.

46

●

Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidades Responsáveis: FSJ e UGPUMA
● Status: Paralisada.
● Existe um processo de Planejamento Regional do Aglomerado Urbano
de Jundiaí - AUJ, de acordo com o Estatuto da Metrópole - Lei
13.089/16, organizado pela EMPLASA (Empresa Paulista de
Planejamento Metropolitano S/A), com apoio da Prefeitura de Jundiaí,
onde contém os seguintes Grupos de Trabalho: Transporte e Sistema
Viário; Desenvolvimento Urbano e Econômico (Planejamento e Uso do
Solo, Habitação e Des. Econômico); Atendimento Social (Saúde,
Educação, Segurança Pública); Meio Ambiente (Grupo que levaríamos
a proposta do Consórcio Intermunicipal da Serra do Japi para discussão
e encaminhamento), porém, nenhuma reunião com estes grupos de
trabalho foi realizada.
Finalmente, o GT de Macrozoneamento foi o único que realizou
reuniões de trabalho, mas foram paralisadas em 12/2018, até segunda
ordem. Além disso, a EMPLASA foi extinta pela Lei nº 17.056/2019,
resultando em mais entraves para o andamento dessa iniciativa.
Atualmente, o único município que possui e aplica legislação específica
ao território da Serra do Japi é Jundiaí - Lei Complementar 417/04,
porém, a Serra faz divisa com Cabreúva, município que integra o
Aglomerado Urbano de Jundiaí, além de Pirapora do Bom Jesus e
Cajamar, que fazem parte da Região Metropolitana de São Paulo e,
portanto, o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento
Urbano Regional - PDUI do AUJ seria o ambiente apropriado para o
debate e proposta de gestão integrada/intermunicipal do território,
estabelecendo critérios e responsabilidades em ações conjuntas, como,
por exemplo, fiscalização, estabelecimento de proporcionalidade de
investimentos e formas de cooperação. Porém, o fato do assunto ser
tratado no PDUI não impede a instituição do Consórcio entre Jundiaí,
Cabreúva, Cajamar e Pirapora, por outro meio que discuta a questão da
proteção da Serra e a discussão atual da criação de um Parque
Estadual ou Federal no TGSJ, com posicionamento de Jundiaí,
município que detém a maior parte do território e de meios para
promover a discussão, principalmente por exercer a presidência do
Conselho do Aglomerado.
Promover ações de vivência ambiental na educação: nossas crianças
estudando de perto a Serra do Japi.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidades Responsáveis: FSJ, UGE e UGPUMA
● Status: Entregue.
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●

Realização de ações pelo Centro de Referência em Educação
Ambiental (CREAM) e promoção, por meio do Núcleo de Educação
Socioambiental, de vivências em que as crianças conhecem a fauna e
flora da Serra do Japi.

Ampliar o plantio de árvores nos espaços urbanos da cidade.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidades Responsáveis: UGISP, UGPUMA e UGE
● Status: Entregue.
● Seguindo o que está preconizado no Plano Municipal de Arborização,
foram plantadas 3.279 árvores no município, sendo 1.062 em 2017, 499
em 2018 e 1.718 em 2019 como forma de cumprimento de TCRAs
(Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental). Paralelamente
foi iniciado o Projeto de Levantamento Arbóreo de Jundiaí, a fim de criar
um censo das árvores presentes no município. Também foram
executados Projetos de plantio, pela Prefeitura, de mudas às margens
do Córrego Guapeva, na Av. Odil Campos Sáes e nas unidades
escolares (EMEBs).
Reflorestar as matas ciliares nas margens dos rios e córregos e preservar
o cinturão verde, em cooperação com a DAE e outros órgãos
governamentais.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidades Responsáveis: DAE, UGISP e UGPUMA
● Status: Entregue.
● Foram realizadas ações do Programa Nascentes Jundiaí, em que a
DAE tem utilizado o BARE (Banco de Áreas para Restauração) para
realização de plantio compensatórios para cumprimento de passivos
gerados por obras da DAE, além do cadastro de áreas no SARE
(Sistema de Apoio à Restauração Ecológica) atividade imprescindível
para obtenção das licenças ambientais necessárias para as obras. Das
25 áreas prospectadas pelo Programa Nascentes, 8 estão sob gestão
da DAE, no total de 3,2 hectares (ha) para que seja realizado o plantio
compensatório. Estas áreas estão localizadas principalmente na bacia
do Rio Jundiaí-mirim e também na bacia do Rio Capivari, mais
especificamente nos bairros de Mato Dentro e São Jorge. Além do
programa Nascentes, a DAE, através do Programa “Floresta Feita à
Mão” faz gestão de 56ha de áreas destinadas à restauração, sendo
53,18ha relativos a compensações de obras da DAE, 3,87ha relativos a
cumprimento de Programa Básico Ambiental relativo ao licenciamento
da Represa de Captação e 1,03ha relativo ao cumprimento de Termo
de Ajustamento de Conduta firmado juntamente ao Ministério Público.
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Este volume de áreas recebe continuamente ações de
plantio/manutenção, estando essas localizadas em vários locais da
cidade, como no Bairro Ivoturucaia às margens do Rio Ponte Alta, às
margens do Rio Jundiaí, além de áreas às margens do Rio Jundiaímirim e áreas contíguas às represas de Captação e Acumulação da
DAE. Foram somadas às áreas que estão sob gestão da DAE,
aproximadamente 36,86ha relativos às obras de implantação de
interceptores e redes do Traviu, Poste e Champirra/Mato Dentro (dos
quais 3,2ha serão compensados através de restauração ecológica de
áreas prospectadas pelo Programa Nascentes Jundiaí). Por fim, foi
realizado pela Prefeitura o plantio de mais de 400 mudas no Córrego
das Valquírias e a efetivação da participação no que se refere ao
Programa de Pagamento de Serviços Ambientais.
Estimular a implantação de placas solares para abastecer escolas e
empreendimentos habitacionais de baixa renda com energia limpa e mais
barata.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidades Responsáveis: UGISP, UGE e FUMAS
● Status: Em andamento.
● A primeira obra que contará com a instalação de placas solares para
abastecer as instalações com energia limpa e mais barata será a EMEB
Joaquim Candelário de Freitas, na Vila Hortolândia, que teve suas obras
iniciadas em 2019 com previsão de entrega para 2020.
Acompanhar os efeitos das mudanças climáticas no mundo e definir
metas que reduzam a poluição na cidade.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidade Responsável: UGGF
● Status: Entregue.
● Em 2019 foi elaborado o relatório "City Performance Tool - Jundiaí,
Visão para uma cidade mais Sustentável" a partir de uma parceria com
a Siemens, que define indicadores e metas, com a criação de cenários
para avaliar os impactos climáticos futuros, para que possam ser
realizadas ações para minimizar/reverter a emissão de MP10 (Material
Particulado), NOx e Gases do Efeito Estufa. O relatório pode ser
acessado
pelo
link
https://jundiai.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2019/08/jundiai-sustentavel.pdf
Implantar um Plano Municipal de Recursos Hídricos com ações que
garantam a segurança hídrica do município no longo prazo.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido

49

●

Unidades Responsáveis: DAE e UGPUMA
● Status: Em andamento.
● No final de 2017 foi aprovada a Lei nº 8.881, que dispõe sobre o Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Tal plano tem por objetivo
universalizar o acesso e garantir qualidade e suficiência no suprimento
dos serviços de saneamento, proporcionando melhores condições de
vida à população e melhoria das condições ambientais. Além disso,
como parte do Plano Municipal Ambiental, já está em fase final de
contratação da empresa que elaborará o Plano Municipal de Recursos
Hídricos, em que a partir dele, serão estabelecidas metas a serem
cumpridas para garantir a segurança hídrica do município, em função
do uso e ocupação do território da cidade. Em 2019 foi elaborado o
Plano Municipal de Recursos Hídricos, sendo concluídas as fases de
Diagnóstico e Prognóstico do plano. Como sequência, será realizada
audiência pública e entregue o relatório final com a proposição de metas
e programas que subsidiarão a tomada de decisão com relação à
segurança hídrica quali-quantitativa do município de Jundiaí.
Aumentar, por meio da DAE, a capacidade do sistema de abastecimento
de água da cidade para os próximos anos.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidade Responsável: DAE
● Status: Em andamento.
● No final do ano de 2017 teve início a obra de limpeza preventiva e
desassoreamento da represa de captação, a fim de tirar o acúmulo de
lama do fundo da represa e retirada do excesso da vegetação aquática,
assim como a retirada do excesso da vegetação aquática da represa de
acumulação. A obra de ampliação do vertedouro, que está em fase final
de conclusão, ampliará em 1 bilhão de litros a capacidade de
reservação de água da represa de acumulação. Estão sendo
construídos 4 novos reservatórios, além de desenvolvimento de projeto
para recuperação estrutural de mais um reservatório, que vão ampliar a
capacidade de reservação de 48.310 m³ para 74.310 m³.
Em 2019 foram concluídas as obras de desassoreamento da represa de
captação e iniciada a remoção, por meio de mergulhadores, da
vegetação aquática. Também foram concluídas as obras no vertedouro
da represa de acumulação, possibilitando o aumento da reservação de
água bruta em 1 bilhão de litros. Dos 4 reservatórios que estavam em
construção, um deles foi concluído e já está em operação (CECAP),
sendo que os outros três serão concluídos em 2020, além de um outro
reservatório que terá sua estrutura recuperada e colocado em operação.
No final de 2019 estavam em fase final de contratação as obras de

50

ampliação da capacidade de tratamento de água na ETA Anhangabaú,
que passará a tratar 2.400 l/s, ante os 1.800 l/s tratados anteriormente.
Foi realizada a limpeza e desassoreamento da represa da Serra do Japi,
que fornece água para a ETA Eloy Chaves, ampliando em 50% a
capacidade de reservação. Foram concluídas e colocadas em operação
as casas de bombas no Jardim Guanabara e na Roseira, regularizando
a pressão e o fornecimento de água aos moradores dessas regiões. Por
fim, foram adquiridos dois novos conjuntos de motores para o recalque
na represa de captação, que serão entregues e montados em 2020.

GESTÃO
Implantar o Portal da Cidade: plataforma digital para cada área de atuação
do governo, com informações sobre todos os serviços disponibilizados
para os cidadãos.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidades Responsáveis: UGIRC e UGGF
● Status: Entregue.
● O portal de internet da Prefeitura foi totalmente reformulado, oferecendo
mais facilidades e opções de acessibilidade, navegabilidade com menos
cliques e visando a facilitar a usabilidade pelo cidadão. O conceito de
serviços também foi aprimorado e foi disponibilizada a Carta de
Serviços ao Usuário no formato do Portal de Serviços
(https://156cijun.custhelp.com/), para facilitar o acesso à lista de
serviços públicos oferecidos para os cidadãos. Parte dos serviços
disponíveis no Portal também estão na plataforma para celular App
Jundiaí que consta com mais de 120 serviços. Além disso, novas
atualizações no Portal de Serviços e Portal da Prefeitura estão em vias
de planejamento, tendo por foco aumentar ainda mais a acessibilidade,
navegabilidade e usabilidade dos serviços prestados pela Prefeitura à
população.
Reduzir o número de secretarias e cargos comissionados de livre
nomeação.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidades Responsáveis: UGGF e UGAGP
● Status: Entregue.
● Realizada a reforma administrativa, implicando na redução do número
de secretarias para 16 e de 30% dos cargos em comissão (do novo
quadro de comissionados, 20% devem ser preenchidos por servidores
de carreira).
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Implementar um código de ética para a administração com ações de
transparência e prevenção à corrupção, fiscalizadas com autonomia pela
Controladoria Geral do Município.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidade Responsável: UGCC
● Status: Entregue.
● O código de ética do servidor público municipal da administração direta
foi criado pelo Decreto Municipal nº 23.740, de 2012. Por sua vez o
Decreto Municipal nº 26.641 de 2016 regulamenta a Lei Federal nº
12.846, de 2013 que dispõe sobre a Lei Anticorrupção no Município e o
Decreto Municipal nº 22.292, de 2010 - referente ao Portal da
Transparência do Poder Executivo Municipal. Em complemento a esta
iniciativa, estão sendo realizados estudos sobre o desenvolvimento de
um documento, que pode ser convertido em um decreto e uma cartilha
direcionada para todos os gestores e servidores da administração
pública municipal.
Promover treinamentos e cursos de qualificação para os servidores em
todas as áreas da administração municipal.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidade Responsável: EGP
● Status: Entregue.
● Realizações pela EGP de treinamentos, cursos de capacitação e outras
atividades relacionadas à formação e ao desenvolvimento profissional
de servidores públicos, visando a um processo contínuo de
aperfeiçoamento e modernização da Administração Pública. Até o
momento, foram realizados 157 cursos e treinamentos, das mais
diversas áreas, com mais de 8 mil vagas disponibilizadas, contando com
a efetiva participação de 7.600 servidores.
Valorizar a carreira do servidor público, aperfeiçoando as estruturas do
plano de cargos e salários.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidade Responsável: UGAGP
● Status: Em andamento.
● Foram realizados treinamentos com base no levantamento das
Necessidades de Treinamento (LNT) e nas informações do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), o projeto de revisão dos cargos de
provimento efetivo foi iniciado, a proposta da 3ª fase da Reforma
Administrativa foi finalizada e por fim, novas revisões para propostas de

52

adequação das legislações vigentes foram feitas através de Grupos
técnicos.
Assegurar equilíbrio das contas públicas: Prefeitura no azul – planejando
e executando com eficiência e cortando desperdícios e gastos
excessivos.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidades Responsáveis: UGGF e UGAGP
● Status: Entregue.
● Frente aos desajustes registrados no ano de 2016, no início de 2017 o
Poder Executivo realizou um intenso programa de busca da eficiência e
do equilíbrio fiscal, que considerou acima de todas as outras
obrigações: a preservação dos serviços públicos – especialmente os
direcionados à área da saúde - prestados com regularidade, o
pagamento das dívidas aprovadas, a manutenção dos vencimentos dos
servidores públicos e da previdência correspondente. Além disso, a
gestão municipal reduziu em 29% a quantidade de cargos
comissionados, o que gerou uma economia anual de R$ 9 milhões e,
consequentemente, uma economia de R$ 36 milhões em quatro anos.
Desta maneira manteve-se todos os pagamentos de contratos ou
congêneres relativos à prestação de serviços essenciais nas áreas, de
saúde, de educação, de prestação de serviços públicos, de segurança,
de manutenção das autarquias e fundações, e todos os outros sem
quaisquer atrasos. Inclusive os acordos firmados com os prestadores
de serviços, que se encontravam em atraso por mais de três meses,
passivo herdado da administração anterior, em montante equivalente a
R$ 92,9 milhões. A partir do equacionamento da dívida, em 2017 e 2018
o município manteve as contas no azul, não tendo nenhum pagamento
em atraso. Foram realizados no início do ano de 2019, estudos para
implementar um novo Programa de Ajuste Fiscal, definindo premissas
de segurança e responsabilidade na gestão fiscal para os próximos 10
anos - 2020 - 2030, visando assegurar a retomada do crescimento da
arrecadação e controle absoluto dos gastos, visando a eliminar
desperdícios e ajustar o tamanho da despesa total à arrecadação real.
Usar a Escola de Governo e Gestão para capacitar os conselheiros para
ampliar o controle social das políticas públicas.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidade Responsável: EGP
● Status: Não iniciada.
● As capacitações dos conselheiros para ampliar o controle social das
políticas públicas ainda não tiveram início.
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Adotar postura proativa pela Ouvidoria Municipal para melhorar o
atendimento ao cidadão e criar ranking dos serviços avaliados pelo
munícipe.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidade Responsável: UGIRC
● Status: Em andamento.
● A prefeitura de Jundiaí é dotada de diversos canais de comunicação,
em que novas funcionalidades estão sendo disponibilizadas aos
cidadãos a partir do 156, resultando na melhoria e maior agilidade na
prestação de serviços à população. A partir disso, foi implantada e
disponibilizada no site oficial da prefeitura a Carta de Serviços do
Município, que balizará a futura disponibilização do ranking. Em
setembro de 2019 a Ouvidoria passou a integrar o novo sistema do 156,
no Portal de Serviços, facilitando o acesso dos munícipes aos registros
das demandas.
Criar um Comitê de Qualidade do Serviço Público, com a participação de
cidadãos e representantes de entidades, para avaliar e propor melhorias
nos serviços municipais.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidade Responsável: UGISP
● Status: Em andamento.
● Foi implantada, por meio de Decreto, num primeiro momento, a Carta
de Serviços ao Cidadão, prevendo a lista e as condições de acesso para
os usuários de todos os serviços prestados pela municipalidade. Agora,
foi criado um Comitê de Qualidade Interno, que irá se reportar a um
Conselho de Usuários de Serviços Públicos ainda a ser definido,
conforme prevê a Lei federal n° 13.460/2017.

EMPREGO E RENDA
Tornar o ambiente econômico do município mais próspero e competitivo.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidades Responsáveis: UGDECT e UGGF
● Status: Em andamento.
● Foram realizados projetos de desburocratização e simplificação do
Balcão do Empreendedor para agilizar a emissão do alvará de
funcionamento, reuniões do colegiado Desenvolve Jundiaí, para agilizar
a aprovação de projetos de instalação de grandes empresas na cidade,
autorização para funcionamento do Terminal Intermodal de Jundiaí
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(TIJU), que facilita o escoamento pela ferrovia da produção diretamente
para o Porto de Santos, e vice-versa, contando com uma área de 75 mil
m² e transitando cerca de 3.000 contêineres por mês, reorganização da
Incubadora Tecnológica, com ampliação do número de incubados (hoje
com 40 incubados, sendo 27 residentes e 13 não residentes), reuniões
sistemáticas entre o Prefeito e Empresários que estão prospectando
Jundiaí para se instalar ou que já estão instalados mas vão ampliar os
investimentos produtivos, recuperação gradual da capacidade de
investimentos do Município, para modernizar a infraestrutura social e
urbana da cidade e criação da Incubadora de Comércio e Serviços, em
parceria com a Associação do Homem de Amanhã de Jundiaí.
Agilizar a concessão do alvará de funcionamento pelo Balcão do
Empreendedor para as empresas que se instalam e geram empregos na
cidade.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidades Responsáveis: UGGF e UGDECT
● Status: Em andamento.
● Está em processo de implantação o novo sistema do Balcão do
Empreendedor totalmente web, sincronizando todas as manifestações
técnicas das unidades de governo. Diversos sistemas serão integrados,
a implantação do SAEPRO, que integrará novas funcionalidades do
Balcão do Empreendedor, a Emissão de Certidão de Uso do Solo, com
informação de status do andamento do processo e banco de dados, e
implantação do Geoprocessamento, cuja previsão para conclusão está
para abril de 2020. Foram implementadas melhoria nas funcionalidades
do licenciamento eletrônico de atividades econômicas, as melhorias
foram também implementadas objetivando agilidade na liberação de
inscrição e de licenciamento. Também foi realizada a modificação na
análise da solicitação do empreendedor que passou a ter análise
simultânea das demais Unidades de Gestão envolvidas no processo.
Foi criada a reabertura de informativos de forma automática,
disponibilização de informações relativas a validade da documentação
de segurança, totalizando 21 serviços oferecidos pelo BE. Entre os anos
de 2017 e 2019, mais de 58 mil serviços foram realizados, contando
com mais de 21 mil novas inscrições. Atualmente o esforço se concentra
no mapeamento das atividades de baixo risco por força da Lei Federal
que trata da simplificação de liberação de licença.
Priorizar os micros e pequenos negócios e as oportunidades ao
microempreendedor individual, por mais pessoas donas de seu próprio
negócio, contribuindo com o crescimento da cidade.
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●

Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidades Responsáveis: UGDECT e UGGF
● Status: Entregue.
● Realizada a mudança do Banco do Povo para o Poupatempo, para
facilitar o acesso ao microcrédito por micros e pequenos empresários
que estão empreendendo seu próprio negócio; reformulação do Balcão
do Empreendedor (BE), para desburocratizar e simplificar o
licenciamento de atividades econômicas na cidade. Foram feitos
aprimoramentos introduzidos na Lei Municipal de Licitações, permitindo
a participação efetiva das micro e pequenas empresas neste importante
mercado. Também, o Balcão do Empreendedor esteve presente no
evento Mutirão do MEI, atendendo mais de 1.500 pessoas entre 2017 e
2019. Em complemento a esta iniciativa, está em andamento a
reformulação do BE, que contará com a instalação de um "robô" pela
CIJUN, proporcionando maior agilidade nos trâmites das solicitações,
simplificando ainda mais o licenciamento das atividades econômicas.
Ampliar os cursos de qualificação e capacitação profissional para
promover oportunidades aos jovens e trabalhadores em busca de
colocação ou recolocação no mercado de trabalho.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidades Responsáveis: FUNSS, UGADS, TVTEC e UGDECT
● Status: Entregue.
● Por intermédio do programa Fepasa Viva, das ações da TVTEC, do
Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS) e Unidade de Gestão
de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Emprego (UGDECT),
tendo por parceiros o Sebrae, Sesi, Senac, Centro Paula Souza e
empresas da cidade, o município ofertou 8.498 vagas em cursos
técnicos e profissionalizantes, oficinas e workshops. Além disso,
mensalmente a Comissão Municipal de Emprego de Jundiaí se reúne
para discutir sobre a questão do emprego e do desempenho da
economia e pensar em ações que venham a contribuir para a cidade.
Também foram realizadas ofertas de cursos profissionalizantes da
Assistência Social realizando oficinas preparatórias com 300 jovens e
adolescentes, turmas de formação profissional em "Empreendedorismo
e Robótica - Jovens do Amanhã na Indústria 4.0" para jovens do ensino
médio de escolas estaduais, com idade até 18 anos incompletos, em
parceria com a Guardinha e com a FATEC, beneficiando, 40
estudantes. O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (FUNSS) bateu
recorde em vagas disponibilizadas, gratuitamente, para a população,
com um total de 10.886 oportunidades em cursos de qualificação,
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workshops gastronômicos e oficinas de artesanato. Por fim, a TVTEC
ampliou o portfólio de cursos ofertados aos alunos, chegando a um total
de 45 cursos e 234 turmas, com ênfase, principalmente, nos workshops
de curta duração. Eles permitem com que os alunos tenham uma maior
variedade de temas para um aprendizado mais dinâmico, qualificado e
uma formação mais rápida.
Implementar a cultura do empreendedorismo nas escolas municipais.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidades Responsáveis: UGE e UGDECT
● Status: Entregue.
● Foi celebrada em 2018 parceria com o SEBRAE para implantação do
programa JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos) na rede
pública de ensino de Jundiaí, que visa difundir e fomentar atitudes
empreendedoras junto aos alunos do ensino fundamental por meio da
realização de capacitação e oficinas. Em 2019 foram atendidos 5.000
jovens, com a ampliação do programa para 13 escolas. Também foram
realizados o "Science Day" em parceria com a NASA (maior feira de
ciências do país), que além de ciência enfatiza o empreendedorismo, e
o curso "Homens do Amanhã na Indústria 4.0", com foco em
programação, robótica e empreendedorismo, houve visitação de cerca
de 20 mil pessoas tanto em 2018 como em 2019.
Apoiar o arranjo produtivo da agroindústria do vinho montado na ETEC
Benedito Storani para produção de suco de uva de Jundiaí e região.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidade Responsável: UGAAT
● Status: Em andamento.
● O projeto que a administração vem apoiando com relação ao arranjo
produtivo da agroindústria do vinho montado na ETEC Benedito Storani,
já conta com o laboratório e infraestrutura necessária, em que está
somente aguardando a liberação da verba pela Secretaria de
Agricultura do estado de São Paulo para aquisição e montagem dos
equipamentos necessários para início da produção e criação, pelo
Centro Paula Souza, do Curso de Viticultura. Enquanto isso a gestão
municipal apoiou o registro do espumante de uva Niágara rosada e a
criação da Frente parlamentar vitivinícola do Estado de São Paulo. Além
disso, criou o corredor enogastronômico do Caxambu, cuja meta
consiste em articular, organizar e fortalecer o trabalho que já se destaca
na área turística da cidade.
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Transformar Jundiaí num hub (centro) logístico para atrair novas
empresas para a cidade e ampliar o potencial de criação de empregos e
trabalho.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidade Responsável: UGDECT
● Status: Entregue.
● Desde 2017 houve a ampliação do número de empreendimentos
logísticos aprovados pela PMJ. Jundiaí já é um destacado hub logístico,
em que vele destacar que o Terminal Intermodal de Jundiaí (TIJU) opera
cerca de 3.000 contêineres por mês, tornando de fato Jundiaí um hub
logístico rodoferroviário. Em 2019 foram iniciadas tratativas junto à
Receita Federal visando viabilizar a instalação, no Município, de
Estação Aduaneira Interior/Recinto Especial para Despacho Aduaneiro
de Exportação (EADI/REDEX), sendo este um importante projeto
voltado para o comércio exterior. Além disso, foi realizada a ampliação
do Aeroporto Rolim Amaro pela Concessionária Voa SP.
Fortalecer a indústria do Turismo nos diversos segmentos (Cultural,
Negócios, Eventos e Rural) e toda sua cadeia produtiva.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidades Responsáveis: UGAAT e CIJUN
● Status: Entregue.
● Foram criadas 2 novas rotas turísticas - Centro Histórico e do Vinho,
com instalação de placas de identificação de prédios e 95 placas de
Sinalização Turística. Elaboração dos Mapas Turístico de Jundiaí, Rota
da Cultura Italiana e Rota da Terra Nova. Assinatura de 2 convênios
com o Estado (Implantação dos Pórticos de Identificação das Rotas
Turísticas de Jundiaí e reforma da Plataforma do Complexo Fepasa
para recepção de visitantes do Expresso Turístico). Desenvolvimento
do Projeto Caxambu, que incentiva a instalação de novos
empreendimentos, a ampliação dos empreendimentos já existentes e
melhora as condições turísticas da região, além do desenvolvimento de
material promocional para divulgação de empreendimentos turísticos e
de App para divulgação desses empreendimentos e das rotas turísticas.
Aprovação da Lei de Regularização dos Empreendimentos de Turismo
Rural do Município. Recebimento do Prêmio Top Destino Turístico na
Categoria Turismo Rural. Lançamento do Passaporte do Turismo Rural
no Circuito das Frutas. Realização do 1º Encontro de Enoturismo do
Circuito das Frutas e do 2º Encontro Técnico de Viticultura e Enologia
da Região Sudeste. Realizações das edições de 2017, 2018 e 2019 da
Festa da Uva, do Festival da Coxinha de Queijo de Jundiaí em 2018 e
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2019 e 175 feiras de artesanato do Programa “Jundiaí Feito à Mão”, que
atualmente conta com mais de 250 artesãos cadastrados.
Desenvolver uma nova plataforma digital com padrão de serviços
Poupatempo do Empreendedor.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidade Responsável: UGDECT
● Status: Em andamento.
● Está em andamento a reformulação do portal Balcão do Empreendedor
totalmente web, visando sincronizar a atuação dos diversos órgãos da
administração municipal e agilizar a concessão do alvará de
funcionamento para empresas e empreendimentos produtivos na
cidade.

HABITAÇÃO
Reduzir as áreas de risco da cidade, com planos emergenciais de
habitação social.
● Programa de Governo: Moradia Digna
● Unidade Responsável: FUMAS
● Status: Em andamento.
● Foram realizados levantamentos para a regularização fundiária e
implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social em
áreas de risco. Sendo assim, a quantidade de famílias removidas em
áreas de risco nesse período foi de 08 famílias, sendo 06 destas para o
Programa Auxílio Moradia. Também, foi solicitado ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT) o envio de orçamento para a atualização
do Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR (visto que o último é
de 2008) para a definição dos planos de intervenção nessas áreas.
Ampliar as parcerias com o Programa Minha Casa Minha Vida e Casa
Paulista - PMCMV para financiar novos empreendimentos habitacionais
no município.
● Programa de Governo: Moradia Digna
● Unidade Responsável: FUMAS
● Status: Em andamento.
● Foi solicitado e informado pela Secretaria de Estado de Habitação a
possibilidade de aporte complementar da Casa Paulista para a
viabilização das Unidades Habitacionais previstas no Termo de
Compromisso do jardim São Camilo, no âmbito do PMCMV - faixa 1.
Todavia, o PMCMV - Faixa 01 encontra-se suspenso, pois está no
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aguardo de novas diretrizes federais, motivo pelo qual os projetos
habitacionais para atender à demanda do jardim São Camilo ainda não
foram encaminhados. Foi solicitado também aporte complementar da
Casa Paulista ou atendimento pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano - CDHU para a viabilização do Projeto
Habitacional para atender aos moradores do Jardim Sorocabana. Em
relação aos demais projetos habitacionais desenvolvidos em suas
reservas fundiárias (cerca de 242 unidades), ainda não foi possível o
encaminhamento dos mesmos no âmbito do PMCMV - faixa 1,5 e faixa
02 por não conseguirem atender a demanda prioritária da FUMAS.
Priorizar moradias para famílias em situação de risco e de baixíssima
renda.
● Programa de Governo: Moradia Digna
● Unidade Responsável: FUMAS
● Status: Em andamento.
● Os bairros/assentamentos, além do Jardim São Camilo, que estão
recebendo ações de regularização fundiária e desenvolvimento de
projetos para implantação de empreendimentos habitacionais de
interesse social são Recanto Boa Vida, Portal da Vitória, Jardim Fepasa
– fases 1 e 2, Jardim Nascente / Parque Centenário e Vila dos Sonhos.
Em 2019 no Jardim Fepasa foram realizadas algumas ações, como:
regularização fundiária 1ª fase, com 96 famílias na etapa de registro da
titulação aos beneficiários, regularização fundiária 2ª fase com 150
famílias aguardando contratação do Laboratório de Análises Clínicas LEPAC, execução dos muros de contenção (obras preventivas nas
áreas de risco) em execução com recursos do Ministério do
Desenvolvimento Regional - MDR. Já o projeto de regularização
fundiária do Núcleo Balsan (Jd. Vitória) está sendo desenvolvido em
parceria com o Programa Cidade Legal, sendo que o LEPAC já foi
realizado pelo mesmo Programa e o projeto de regularização fundiária
está aguardando a contratação do estudo técnico ambiental e de risco.
Concluir as obras de urbanização do Jardim São Camilo.
● Programa de Governo: Moradia Digna
● Unidade Responsável: FUMAS
● Status: Em andamento.
● No Jardim São Camilo quase todas as obras foram concluídas, restando
a remoção do poste e a energização da Rua Nova que liga ao viaduto,
que estão programados para 2020. No prolongamento da Rua José
Maria Whitacker, a energização ainda depende de adequações no
projeto (estão sendo realizadas tratativas com a CPFL). Já a
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regularização fundiária da Vila dos Sonhos obteve 23 títulos registrados.
A regularização fundiária remanescente da fase 01 está com o projeto
em fase de elaboração, e para sua finalização está sendo contratado o
Estudo Técnico de risco. O projeto de demarcação urbanística está
sendo finalizado e também está em desenvolvimento o projeto de
melhorias na infraestrutura nas vielas. E por fim, para as unidades
habitacionais estão sendo contratados os projetos complementares de
40 unidades que deverão ser edificados junto do prolongamento da Rua
José Maria Whitacker. A pretensão é iniciar a construção das unidades
habitacionais de forma parcelada, com recursos próprios para atender
a demanda do Jardim São Camilo, atualmente beneficiária do auxílio
moradia.
Criar programas que facilitem a aquisição da casa própria, lotes
urbanizados e de materiais de construção.
● Programa de Governo: Moradia Digna
● Unidade Responsável: FUMAS
● Status: Em andamento.
● Foi promovida alteração no Programa Jundiaí Viver Aqui, criado no
âmbito da política municipal de habitação de interesse social, visando a
permitir maior acesso às famílias que ganham até seis salários mínimos
à casa própria. Além disso, no Jardim Tamoio os projetos
complementares foram finalizados para 26 lotes e 05 regularizações.
Atualmente encontra-se em licitação as obras de infraestrutura no local.
O Núcleo Balsan está em processo de regularização fundiária. Em
2019, a respeito do projeto de urbanização e regularização fundiária do
Recanto Novo, as obras de Infraestrutura estão em execução, com
previsão de término em 2020 (Contrato nº 11/2019, no valor de R$
945.468,21). Sobre a definição das famílias beneficiadas, o processo de
seleção já foi finalizado (dentre as famílias do auxílio moradia), e as
unidades habitacionais serão executadas pelos próprios beneficiados,
após a entrega do lote urbanizado, com acompanhamento técnico da
Prefeitura Municipal de Jundiaí, com previsão para 2020. O Programa
de Aceleração do Crescimento - PAC e Programa de Apoio à Ações de
Cultura - PAAC referentes à doação de materiais de construção, em
2017, foram doados o equivalente a R$ 125.678,91, em 2018 R$
338.884,48 e em 2019 R$ 336.077,02. Com referência aos projetos de
lotes urbanizados do Parque dos Ingás destinados às famílias
beneficiárias do auxílio moradia, com recebimento de planta social
aprovada e acompanhamento técnico de 11 Lotes, as obras estão em
andamento. O projeto de construção de unidades habitacionais para
atendimento de beneficiários do auxílio moradia já consta com 06
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moradias no Jardim Novo Horizonte que estão finalizadas e 13 moradias
no Jardim Novo Horizonte e Jardim Fepasa que estão em fase de
contratação. O projeto de regularização fundiária do Jardim Novo
Horizonte foi dividido em 09 fases: Fase 01 (250 famílias) - encontra-se
em fase de aprovação, com o projeto de demarcação urbanística no 1º
ORI para registro, já as fases de selagem e cadastro sócio econômico
estão finalizadas. As Fases 02 e 03 (500 famílias) está sendo finalizada
a fase de contratação para o LEPAC, elaboração de projetos, selagem
e cadastro sócio econômico. Já nas Fases 04 a 09 (1.500 famílias), o
Programa Cidade Legal vai promover a regularização fundiária, com o
início do LEPAC em breve.
Implantar modernos sistemas de economia e reuso de água e energia
solar nos conjuntos habitacionais.
● Programa de Governo: Moradia Digna
● Unidade Responsável: FUMAS
● Status: Não iniciada.
● Ainda não há programas ou ações previstas para a implantação de
sistemas de economia e reuso de água e energia solar nos núcleos de
submoradia e nos empreendimentos habitacionais de interesse social.
Definir as prioridades da reurbanização do Jardim Novo Horizonte, em
parceria com a comunidade.
● Programa de Governo: Moradia Digna
● Unidade Responsável: FUMAS
● Status: Em andamento.
● A regularização fundiária do Jardim Novo Horizonte, atingirá 256
famílias e teve como concluída na Fase 1, o Levantamento
Planialtimétrico (LEPAC) em 2018. Também, foram abertas 06 novas
travessas interligando a Rua 8 com a Estrada Municipal do Varjão. Em
2019 foi elaborado o Projeto de Regularização Fundiária do Jardim
Novo Horizonte Fase 1, foi aberta licitação para contratação de LEPAC
para as fases 2 e 3 e quanto as fases 4 a 9, estão sendo conduzidas
através do Programa Cidade Legal (Governo do Estado de São Paulo).
Definir planos de intervenção urbana dos seguintes assentamentos
precários: Jardim Guanabara, Jardim Santa Gertrudes, Jardim
Sorocabana, Vila Nambi, Jardim Tamoio e Parque Centenário.
● Programa de Governo: Moradia Digna
● Unidade Responsável: FUMAS
● Status: Em andamento.
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●

Efetuadas regularizações fundiárias no Jardim Guanabara - Diante da
existência de adutora de água no Núcleo, foi contratado um laudo
técnico de risco a fim de definir as áreas passíveis de regularização e
as remoções necessárias, em que o trabalho contratado foi iniciado.
Referente ao projeto de Regularização e Urbanização do Parque
Centenário (Jardim Nascente): 104 títulos registrados. No Jardim
Sorocabana, a proposta para intervenção apresentada necessita de
desapropriação para a remoção parcial de famílias do local e aguarda
disponibilidade orçamentária para continuidade. No Jardim Santa
Gertrudes houve Regularização Fundiária no Bananal - após a
finalização do estudo técnico de risco, o projeto de regularização será
iniciado em fevereiro/2020, bem como a contratação dos projetos de
infraestrutura. O projeto de demarcação urbanística também será
iniciado em fevereiro de 2020. No Jardim Tamoio (31 unidades), os
projetos complementares foram finalizados para 26 lotes e 05
regularizações. Atualmente encontram-se em licitação as obras de
infraestrutura no local. Com a seleção das famílias (beneficiárias do
auxílio aluguel) às mesmas poderão iniciar a construção das unidades
no local. Executada também Regularização Fundiária da Rua Esterina
Brena Mojola (03 Famílias). Intervenção na Rua Ricardo César Fávaro
e Vagner de Souza - destinados a remoção. Regularização Fundiária
Na Vila Nambi: concluído o levantamento socioeconômico das famílias
e aguardando a contratação do LEPAC da área. Além desses, merece
destaque os projetos de regularização fundiária que estão sendo
executados: Regularização Fundiária Recanto Boa Vida (13 Lotes):
projeto de regularização sendo registrado no 1º Cartório Oficial de
Registros de Imóveis. Regularização Fundiária e Urbanização do Porta
da Vitória (granja 51 lotes): a) projeto de regularização fundiária sendo
aprovado para ser levado a registro; b) levantamento sócio econômico
dos beneficiários já finalizado; c) projetos de infraestrutura sendo
executados por empresa contratada pela FUMAS. Regularização
Fundiária da Vila Ana (144 unidades): projeto de regularização sendo
feita a demarcação urbanística e a aprovação na Prefeitura.
Regularização Fundiária do Jardim Anhanguera (70 unidades): a)
projeto de regularização sendo feita a demarcação urbanística e a
elaboração do projeto de regularização; b) aguardando aprovação de lei
municipal para doação das áreas públicas a FUMAS. Regularização
Fundiária do Rententen (50 unidades): processo de regularização em
parceria com o Programa Cidade Legal. LEPAC finalizado. Projeto de
regularização será iniciado juntamente com a selagem e cadastro das
famílias.
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AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estimular a agricultura comercial com a elaboração de um plano de
desenvolvimento tecnológico para agroindústria regional.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidade Responsável: UGAAT
● Status: Entregue.
● Implantação do Sistema de Inspeção Municipal de Jundiaí (SIM), que
agiliza a regularização da atividade de produção, em pequena escala,
de produtos de origem animal de produtores rurais e urbanos,
conferindo adequação legal para os produtores, valorização da
produção local, estímulo à geração de trabalho e renda e segurança
sanitária para os consumidores. O SIM está inserido no âmbito do
ProAgri – Programa de Apoio à Agroindústria, que visa fornecer
assistência técnica aos pequenos produtores de hortaliças e frutas para
o processamento de sua produção. O programa atende desde a
instalação, a produção em todas as suas fases, incluindo embalagens,
rótulos, o transporte e a exposição no local de venda, resultando em
uma produção segura e adequada às exigências legais, agregando
valor à produção agrícola de pequenos produtores de hortaliças e frutas.
Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (feiras, varejões
diurnos e noturnos, produtor na praça, pesca econômica e frutas nos
terminais), visando a preservar empregos.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidades Responsáveis: UGAAT e CIJUN
● Status: Entregue.
● Foram instalados banheiros nas feiras livres e nos varejões noturnos e
realizados treinamentos e padronização de procedimentos no que tange
a aplicação de lista de verificação baseada na Norma CVS 5 - ANVISA,
de acordo com cada produto comercializado. Em março de 2018 foi
lançado o Selo de Qualidade do feirante, em que já foram entregues 7
selos Bronze, 7 selos Prata, 1 selo Ouro e 1 selo Diamante. Lançado
em
agosto
de
2018,
o
site
do
Abastecimento
(https://abastecimento.jundiai.sp.gov.br/) é o endereço eletrônico onde
estão disponíveis as informações dos programas do Departamento de
Abastecimento, formulários, histórico, notícias e fale conosco. Além
disso, como parte do programa “Praça que Acolhe”, foi revitalizada a
praça Francisco Fernandes Pessolano onde é realizada a feira-livre do
bairro Vianelo, recebendo ação paisagística e disponibilização de rede
Wi-Fi (Conect@do).
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Aprovar a prática de pagamento por serviços ambientais (PSA).
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidade Responsável: UGAAT
● Status: Entregue.
● Criação da Lei nº 9.116- 14/12/2018 do Fundo de Agronegócios para
recebimento de parte dos royalties, que serão utilizados para o PSA.
Ampliar e fortalecer a equipe técnica da Secretaria de Agricultura que
presta assistência técnica e apoio aos produtores rurais do município.
● Programa de Governo: Cidade Competitiva
● Unidade Responsável: UGAAT
● Status: Entregue.
● Foi contratado um veterinário para atendimento ao SIM (Sistema de
Inspeção Municipal), transferência de auxiliar administrativo para
atendimento da UMC INCRA (Unidades Municipais de Cadastro) e
transferência de engenheiro florestal para coordenar o Programa
Nascentes, que se trata de uma iniciativa multi plataforma e em parceria
com empresas e proprietários rurais, que foi aprovado pela Agência
Nacional de Águas (ANA) para receber o valor de R$ 883 mil para
investimentos em preservação, recuperação e melhorias nas áreas de
nascentes das 37 propriedades rurais da bacia do rio Jundiaí Mirim que
receberam o reflorestamento das Áreas de Preservação Permanente
(APP). Além disso, a unidade fortaleceu a promoção do Seguro Rural,
que é um mecanismo de política agrícola importante que permite
melhorar e proteger a atividade agropecuária, por meio da prevenção e
da redução dos riscos, do incentivo a novas culturas (diversificação da
produção) e de estímulo ao emprego de novas práticas de cultivo.

DEFESA DO CONSUMIDOR
Implantar Programa Procon nos Bairros para descentralizar o
atendimento ao público.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidades Responsáveis: UGNJC e PROCON
● Status: Entregue.
● No Procon Móvel, de 2017 a 2019, foram realizadas 186 ações nos
bairros e 1.480 atendimentos aos munícipes. Já nas outras formas de
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descentralização do atendimento ao público, em 2018, foi realizada
campanha na mídia para divulgação da plataforma pública online de
solução de conflitos “consumidor.gov”, tendo em vista o aumento de
acessos e o alto índice de resolutividade da plataforma, como incentivos
aos consumidores para utilização desse meio eletrônico de solução de
conflitos. No ano foram registradas 2.700 reclamações. Foi realizado o
lançamento do site do Procon Jundiaí, que teve como objetivo central
disseminar informação e possibilitar acesso a serviços oferecidos na
própria ferramenta. Em 2019 houve o lançamento do Procon Conecta
que consiste na disponibilização de um espaço físico e de atividades
destinadas a ensinar e promover a utilização de meios digitais para a
solução de demandas de consumo, em especial a plataforma
consumidor.gov. No ano foram registradas 3.755 reclamações.
Promover, em parceria com a Educação e outras entidades, capacitação
em educação financeira e consumo consciente.
● Programa de Governo: Gestão Eficiente e Responsável
● Unidades Responsáveis: UGNJC, PROCON, UGE e UGDECT
● Status: Entregue.
● Promoção de ações de educação para o consumo consciente, a partir
de parceria entre a Unidade de Educação e o Procon Jundiaí desde
2018, em que cerca de 100 profissionais da rede municipal de ensino,
entre professores e coordenadores, passaram por capacitação a fim de
contribuir para o melhor aprendizado dos alunos. Promoção de ações,
em parceria com o Sebrae, de empreendedorismo e educação
financeira para alunos da rede municipal de ensino, a partir da
metodologia Sebrae “jovens empreendedores primeiros passos”, em
que 10 escolas do ensino fundamental aplicaram o programa, para um
universo de 2.000 alunos (2018) e 5.000 alunos (2019). Outra iniciativa
de promoção da capacitação em educação financeira acontece, desde
2017, para a capacitação de empreendedores em localidades de alta
vulnerabilidade em vários temas de gestão, incluindo gestão financeira,
e assim, mais de 200 pessoas foram treinadas para abrirem seu próprio
negócio. No âmbito tecnológico, houve a realização de um curso de
Empreendedorismo e Inovação na Incubadora Tecnológica de Jundiaí,
com módulo de noções básicas de finanças, ministrado em parceria
com a FATEC para todos os incubados. Também houve realização de
02 (duas) palestras com o tema consumo consciente, na EMEB Ver.
José Pedro Raymundo, aos pais e alunos da comunidade, recebimento
de visita monitorada dos alunos da Escola Conde do Parnaíba, onde foi
apresentado o Procon Jundiaí e sua funcionalidade, bem como noções
básicas do direito do consumidor, educação financeira e consumo
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consciente. O Programa JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros
Passos) foi ampliado, atingindo 13 escolas, que objetiva a Cultura
empreendedora, considerando práticas de aprendizagem e autonomia
do aluno para aprender o desenvolvimento de atributos e atitudes
necessárias para a gerência da própria vida (pessoal, social e
profissional - comportamentos empreendedores e plano de negócios).
Além disso, houve a implementação do Projeto Semear, de educação
financeira e sócioemocional, em parceria com o Bradesco, que agregou
formação para os professores e todos os alunos do 3º ano do Ensino
Fundamental da rede municipal atendendo cerca de 4,1 mil alunos
atendidos em 48 escolas participantes e com mais de 200 professores
capacitados.

BEM-ESTAR E SAÚDE ANIMAL
Reestruturar a Cobema para fortalecer a política de prevenção e adoção
com relação a animais abandonados ou vítima de maus tratos.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidade Responsável: UGPUMA
● Status: Entregue.
● Realizada a reorganização da atuação do atual Departamento de BemEstar Animal – DEBEA (antigo Cobema) para aumentar a sua
produtividade; realizada, também, reformas necessárias na sede atual
e desenvolvimento do projeto de uma nova sede.
Realizar ações permanentes de castração (identificando os animais) e
programas educativos de guarda responsável, em parceria com escolas,
unidades de saúde, centros esportivos e organizações não
governamentais.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidade Responsável: UGPUMA
● Status: Entregue.
● No departamento de Atividades de Bem-Estar Animal DEBEA foram
realizadas castrações, uma parceria com a TVTEC para programa de
guarda responsável e uma funcionalidade no App Jundiaí para adoção
de animais abandonados.
Criação de um conselho municipal para promover o controle e a
fiscalização da política pública para animais na cidade.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidade Responsável: UGPUMA
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●

Status: Em andamento.
● A proposta de Lei foi aprimorada com contribuições dos Conselhos de
Defesa do Meio Ambiente e de Gestão da Serra do Japi, tramitou
internamente na Prefeitura e seguirá para análise e votação do Projeto
na Câmara Municipal.
Apoiar as atividades de associações e entidades que atuam de forma
reconhecida na causa animal.
● Programa de Governo: Meio Ambiente Protegido
● Unidade Responsável: UGPUMA
● Status: Entregue.
● Promoção de reuniões com grupos protetores para alinhamento das
necessidades das ONGs reconhecidas no município. Realização de
atendimento clínico, exames laboratoriais e de imagem, consultas
veterinárias, microchipagem e castração diretamente para cães e gatos
das ONGs, protetores independentes e munícipes. Com 2.425
castrações, 1.945 atendimentos e 2.191 exames laboratoriais e de
imagem realizadas durante o ano de 2018, o Departamento de BemEstar Animal (DEBEA), superou as 1.682 castrações, 1.600
atendimentos e 2.042 exames realizados em 2017. Ainda são
realizadas palestras em escolas com as crianças do ensino
fundamental. Somente na atividade educativa a ampliação foi de 54%,
passando de 1,1 mil estudantes para 1,7 mil alunos. O órgão também é
ponto de adoção permanente, com mais de 100 animais, entre cães e
gatos, à espera de uma família.
A Prefeitura de Jundiaí e a Associação Mata Ciliar assinaram em 2019
um novo convênio. Além do contrato já firmado entre poder público e a
associação para projetos de educação ambiental entre alunos da rede
municipal, a Associação passará a receber animais silvestres da cidade
para acolhimento, tratamento e soltura.
O convênio também inclui responsabilidade pelo treinamento do
pessoal que acolhe os animais. Este tem vigência de 12 meses e o valor
total do repasse da prefeitura à OSC é de R$ 307.700,00 (R$ 25,6 mil
mensais).
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