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APRESENTAÇÃO

Segundo dados do IBGE, a população urbana no Brasil chega a 85% e, na
medida em que as cidades vão crescendo em tamanho e em número de
habitantes, as dificuldades de se manter o equilíbrio entre o uso dos espaços e
o bem estar social também aumenta.
A estrutura social das cidades reflete todo um processo de transformação
urbana de um país plural e com características diversificadas cujos interesses
são vários e não homogêneos e, portanto, raramente convergentes. Nesse
novo ambiente emergem novos desafios, o que evidencia a complexidade do
desenvolvimento com dimensões econômicas, sociais e ambientais.
Diante desse novo quadro a tarefa do planejamento é ainda mais desafiadora,
uma vez que não é possível confundir desenvolvimento com crescimento, nem
tampouco privilegiar apenas uma de suas dimensões.
Dentre esses desafios está o estabelecimento de uma estratégia de
desenvolvimento fundamentada em inclusão social, ciência, tecnologia e
inovação, além da integração das políticas públicas como meio de garantir o
envolvimento dos segmentos de intervenção pública em todas as dimensões
necessárias a uma vida digna e autônoma dos cidadãos.
Não podemos esquecer que as dimensões sociais, econômicas, ambientais,
culturais e políticas são pilares para a construção de uma sociedade mais justa,
democrática e inclusiva.
A nossa grande meta é trabalhar para organizar o espaço urbano de forma a
torná-lo efetivamente integrado e com boa mobilidade urbana.
Continuaremos trabalhando na otimização da gestão fiscal, sendo que nossas
ações serão no sentido de reduzir a sonegação, intensificar os programas de
educação fiscal e otimizar os gastos públicos.
O Programa de Metas 2013/2016 ora apresentado, além de cumprir uma etapa
do Planejamento Estratégico, atende à Emenda à Lei Orgânica nº 39 de
05/11/2008, e enseja o desejo expresso pela ampla maioria da população ao
aprovar as diretrizes contempladas no Plano de Governo para o período em
questão.
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I - VISÃO DO MUNICÍPIO
“SER UMA CIDADE SUSTENTÁVEL, SOLIDÁRIA, HOSPITALEIRA,
EMPREENDEDORA, VOLTADA À INOVAÇÃO, COM CRESCENTE
QUALIDADE DE VIDA, MOTIVO DE ORGULHO DA SUA GENTE, ONDE SE
REALIZAM SONHOS”.

II - COMPROMISSO
“Realizar uma administração pública empreendedora, inovadora e
comprometida com a cultura do povo de São José do Rio Preto, com a
transformação da cidade em referência nacional de economia equilibrada,
harmonia ambiental e justiça social”.

III - PRINCÍPIOS DE GESTÃO
Ética
Respeitar a legislação e os padrões éticos da sociedade.

Participação
As decisões do governo serão fundamentadas na participação popular e com
ações desenvolvidas junto a conselhos municipais, universidades, entidades
empresariais, religiosas (igrejas católicas, evangélicas e centros espíritas),
clubes de serviço, associações de bairro, sindicatos e outros.

Transparência
Facilitar o acesso dos cidadãos aos processos de planejamento, organização,
direção e controle, por meio dos métodos modernos de comunicação, em
especial, a Internet.
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Solidariedade
Contribuir na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna voltada
ao fortalecimento de ações que priorizem o ser humano como finalidade
principal de todas as políticas públicas.

Desenvolvimento sustentável
Orientar todas as ações administrativas de forma ampla e integrada, buscando
o equilíbrio entre o desenvolvimento social, urbano, econômico e ambiental.

Parceria e cooperação
Intensificar a cooperação entre os diferentes níveis de governo, nacional e
local, e entre os vários segmentos da sociedade.

Respeito aos Princípios Constitucionais
IV - DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Este programa de metas tem como fundamentos:




Visão Sistêmica da Cidade;
Planejamento Estratégico;
Gestão por Projetos.

As estratégias, por sua vez, estão fundamentadas no conceito de
sustentabilidade:




Econômica, que prioriza a geração de emprego e distribuição de renda;
Social, que prioriza a justiça e inclusão social;
Ambiental, que prioriza a harmonia ecológica e qualidade de vida.
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Os trabalhos em torno do tema sustentabilidade priorizarão: uso e ocupação do
solo; planejamento e gestão urbana; habitação e melhoria das condições
ambientais; serviços de saneamento, água, esgoto, resíduos sólidos e
drenagem; prevenção, controle e mitigação dos impactos ambientais; relação
economia x meio ambiente urbano; conservação e reabilitação do patrimônio
histórico; transporte e rede urbana e desenvolvimento sustentável dos
assentamentos humanos.
Para atingir os objetivos serão adotadas as seguintes estratégias:

Descentralização
Promover e intensificar a descentralização das ações operacionais com o
objetivo de aproximar ao máximo os serviços públicos e a população.

Desburocratização
Prestar serviço público de qualidade, focado no cidadão, tendo como princípios
a integração e a velocidade de atendimento, favorecendo a competitividade das
empresas locais, por meio da criação de estruturas de atendimento flexíveis e
descentralizadas.

Parcerias
Priorizar as parcerias com a sociedade civil, através das suas entidades
representativas, conselhos municipais, universidades, entidades religiosas
(igrejas católicas, evangélicas e centros espíritas), clubes de serviço,
associações de bairro, sindicatos e com os poderes públicos representados
pelo executivo estadual e federal, judiciário e legislativo, fortalecendo, ainda, as
ações de associativismo e cooperativismo.

Intersetorialidade
Ampliar a integração das ações da Prefeitura, objetivando a máxima eficiência,
eficácia e efetividade.
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PROGRAMA DE METAS
SAÚDE
1. Continuar com programa de reformas e ampliações de unidades
(UBS´s) antigas.
2. Continuar com programas de Prevenção, Tratamento e Reabilitação de
Doenças nos seus grupos de risco.
3. Manter o programa como novos equipamentos para Centros de
Diagnóstico.
4. Manter e ampliar programas de controle da dengue.
5. Continuar os programas do Projeto Saúde/Médico nos Bairros, e de
UBS´s e UBSF´s em áreas não atendidas atualmente.
6. Ampliar o atendimento à saúde da Mulher.
7. Avançar no controle de epidemias e endemias.
8. Avançar o programa Saúde na Família.
9. Avançar nos programas de prevenção e tratamento de dependentes de
drogas.
Indicador: ações iniciadas
Prazo: ações continuadas
Órgão Coordenador: Secretaria de Saúde e Higiene
Órgão Executor: Secretaria de Saúde e Higiene

URBANISMO E MEIO AMBIENTE
10. Continuar e ampliar programas de reciclagem.
11. Continuar com programas de plantio de árvores, melhorando a
qualidade de vida das pessoas.
12. Manter Programa de preservação de praças, jardins e ampliação de
parques com pistas de caminhada e ciclovias.
13. Aumento contínuo da coleta seletiva.
14. Manter Programa contínuo de manutenção e aperfeiçoamento dos
pontos de recolhimento de resíduos de construção.
Indicador: ações iniciadas
Prazo: ações continuadas
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
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15. Avançar com a ampliação da rede de coleta de esgoto e água tratada
nos loteamentos em fase de regularização.
Indicador: ação iniciada
Prazo: ação continuada
Órgão Coordenador: SEMAE
Órgão Executor: SEMAE
16. Ampliação e realização de obras e ações de combate às enchentes.
Indicador: ação iniciada
Prazo: ação continuada
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Obras
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Obras
17. Continuidade do programa de revitalização do Calçadão.
Indicador: ação iniciada
Prazo: ação continuada
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Obras
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Obras

HABITAÇÃO
18. Avançar no programa de regularização de loteamentos irregulares.
Indicador: ação iniciada
Prazo: ação continuada
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Habitação
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Habitação
19. Continuar a avançar no programa de construção de casas para
famílias de baixa renda (0 a 3 salários mínimos) em convênio com os
governos Estadual e Federal.
Indicador: ação iniciada
Prazo: ação continuada
Órgão Coordenador: EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
Órgão Executor: EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
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TRÂNSITO E TRANSPORTE
20. Avançar na implantação do projeto de mobilidade urbana com
viadutos.
Indicador: ação iniciada
Prazo: ação continuada
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Obras
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Obras

21. Manter o subsídio do transporte coletivo.
Indicador: ação iniciada
Prazo: ação continuada
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte
22. Avançar no programa de construção de ciclovias e pistas de
caminhadas.
Indicador: ação iniciada
Prazo: ação continuada
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
23. Prosseguir com programa de tapa buracos para ações emergenciais.
24. Avançar com programa de recapeamento de vias urbanas com a usina
de asfalto e nossas equipes.
Indicador: ações iniciadas
Prazo: ações continuadas
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Serviços Gerais
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SEGURANÇA
25. Avançar no programa de atividade delegada com a PM (Governo do
Estado).
26. Promover a capacitação contínua da Guarda Municipal com sua
presença, inclusive, nos novos parques.
27. Continuidade com programa de monitoramento por câmeras 24 horas.
28. Avançar no trânsito inteligente com novos semáforos e câmeras
inteligentes de monitoramento e segurança e semáforos com
sincronização e sinalização.
Indicador: ações iniciadas
Prazo: ações continuadas
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Trânsito
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Trânsito

ECONOMIA E AGRICULTURA
29. Avançar com programas de Distritos Industriais.
30. Continuar e avançar na implantação do Parque Tecnológico.
31. Avançar com programas de incentivos para atração de novas
empresas.
32. Avançar e preparar a implantação da Região Metropolitana de Rio
Preto com plano de mobilidade e transportes intermunicipais.
Indicador: ações iniciadas
Prazo: ações continuadas
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência,
Tecnologia e Inovação
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência,
Tecnologia e Inovação
33. Avançar com programas de revitalização das feiras livres e pequenos
comércios.
34. Avançar com programas de incentivo à agricultura familiar e
produtores rurais.
Indicador: ações iniciadas
Prazo: ações continuadas
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
35. Avançar no levantamento detalhado e contínuo das famílias
vulneráveis da cidade.
36. Prosseguir parcerias com as entidades que auxiliam no atendimento
da população.
37. Ampliação do programa de cursos profissionalizantes para jovens.
38. Ampliação de programa específico para usuários de drogas e a
implantação do Centro de Desintoxicação.
Indicador: ações iniciadas
Prazo: ações continuadas
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal da Assistência Social
Órgão Executor: Secretaria Municipal da Assistência Social
39. Ampliar o Programa Acessibilidade total a pessoas portadoras de
deficiências.
Indicador: ação iniciada
Prazo: ação continuada
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal da Secretaria Municipal dos Direitos e
Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia
Órgão Executor: Secretaria Municipal da Secretaria Municipal dos Direitos e
Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia

EDUCAÇÃO
40. Avançar em projetos e programas de escolas próximas das casas das
crianças.
41. Avançar com programa de readequação de escolas municipais.
42. Avançar e ampliar programa para identificar talentos e acompanhar e
incentivar seu desenvolvimento.
43. Manter capacitação contínua dos educadores.
44. Avançar nos programas de escolas em tempo integral, como dos
complexos educacionais Núcleos da Esperança.
Indicador: ações iniciadas
Prazo: ações continuadas
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Educação
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Educação
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CULTURA
45. Avançar e ampliar ações para juventude.
46. Avançar e promover atividades contínuas de artistas e produtores
culturais locais.
47. Estimular festivais em diferentes áreas.
48. Aperfeiçoamento dos núcleos municipais de arte.
49. Continuar programa Música nos Parques e nas Praças com os
diferentes ritmos, como samba, sertanejo, gospel, rock etc.
Indicador: ações iniciadas
Prazo: ações continuadas
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Cultura
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Cultura

ESPORTE
50. Manter programa de recuperação das praças esportivas.
51. Manutenção das Academias da Boa Saúde.
52. Ampliação do programa local de formação de atletas de nível
internacional.
53. Dar apoio para grandes eventos esportivos nacionais e internacionais.
54. Democratizar cada vez mais o acesso da população carente a todos
os esportes.
55. Manter escolinhas de esportes e professores no contraturno das
aulas.
Indicador: ações iniciadas
Prazo: ações continuadas
Órgão Coordenador: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Órgão Executor: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

São José do Rio Preto, 27 de Março de 2013.

VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR
PREFEITO
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