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Jaguariúna e o 
Desenvolvimento 

Sustentável 

O Programa de Metas, Jaguariúna 2020, tem como  ponto inovador a 
utilização dos indicadores dos 12 eixos do Programa Cidades Sustentáveis, 
em sinergia com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS –
da Agenda 2030 Proposta pela Nações Unidas. Dessa maneira as metas são 
focadas em objetivos de nível internacional, o que nos permite maior 
visibilidade sobre o município e maiores benefícios para a população 
Jaguariunense, fazendo de Jaguariúna um município com ações locais de 
impacto global. As metas são focadas em objetivos que atendam o Plano de 
Governo, atreladas ao PPA.

Este Portfólio de Projetos é uma agenda propositiva visando a 
transversalidade do Desenvolvimento Sustentável para proporcionar uma 
melhor qualidade de vida para a população, onde o poder público municipal 
passa a ser um vetor direto das iniciativas propostas.



Perfil do Município

53.069 mil 

Habitantes

51%

49% 

*Atlas de Desenvolvimento Humano 2010

IDHM 0,784*

Município Premiado no American Awards, prêmio concedido pela ONU em 2010, pela Erradicação da 
Mortalidade Infantil, em atendimento aos ODM;

Município em 1º lugar no ranking do IDEB na Região Metropolitana de Campinas;

Município em 17º lugar no Ranking da FGV de “Melhores Cidades para Envelhecer no Brasil” e 3º lugar na 
Região Metropolitana de Campinas;

Município Premiado há 7 anos consecutivos no Programa Munícipio Verde Azul da Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de SP

Área

142,430Km²

58%

42% 





Ninguém fica 
para trás!

Distribuição
Projetos e Indicadores

87 37
Secretaria Indicadores Projetos

Educação 17 10

Segurança Pública 9 4

Saúde 23 4

Esporte, Lazer e Juventude 1 1

Cultura e Turismo 4 4

Meio Ambiente 8 4

Depto. De Agua e Esgoto 4 1

Mobilitade Urbana 5 3

Assistência Social 6 3

Planejamento Urbano 1 1

Governo 9 2





Progresso Geral

25%

67%

3%
5%

Status dos Projetos _Setembro 2017

Projeto a ser Iniciado

Projeto em Andamento

PROJETO ATRASADO

PROJETO POSTERGADO
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Secretaria # Projeto Projeto
Meta 

ODS Atendida

1 Educação Ambiental 4.7

2 Projeto Escola Amiga 4.7

3
Projeto Atendimento Educacional 

Especializado 4.5; 4.a

4
Projeto CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (CEJA) 4.6

5 Projeto Mais Vagas - Creches 4.1; 4.2

6
Projeto Atendimento Demanda de Vagas – 

Ensino Fundamental Período INTEGRAL
4.2; 4.7

7 Projeto de Parceria com ETEC 4.4

8 Projeto ESCOLA Acessível 4.a

9 Projeto Educação Física para Todos N/A

10
Projeto CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 4.C; 4.2

11
Projeto de PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL E 

OUTRAS DROGAS
3.5; 16.2

12 Projeto Respeitar, Proteger e Garantir 5.2; 16.2

13 Projeto Cidade Amiga do Idoso 16.1

14 Evolução de Governança 12.7; 16.5; 16.6; 16.7

15
Projeto e-Sic NOVO PORTA DA 

TRANSPARÊNCIA 16.6; 16.10

16
Programa Jaguariúna Verde: Eixo Coleta 

Seletiva
9.1; 12.5

17
Programa Jaguariuna Verde: Eixo Ações 

Sustentáveis
8.4

18 Projeto Feira de Orgânicos 12.8

19 Projeto SANEAMENTO RURAL 6.2; 12.4

20
Monitoramento 100%, Guarda em Ação, 

Instrutor Amigo,  Anjo da Guarda da 
5,2; 16,1; 16.2; 16.3

21 Guarda em Ação 5,2; 16,1; 16.2; 16.3

22 Instrutor Amigo 5,2; 16,1; 16.2; 16.3

23 Anjo da Guarda da Mulher 5,2; 16,1; 16.2; 16.3

24
Educação para o Trânsito - Um 

compromisso com a vida, Direção segura e 
3.6

25 Projeto Quanto Vale um Acidente? 11.2

26 Transporte Coletivo Urbano para todos 11.2

Esporte e 

Lazer
27

Projeto Campeões 3.d, 5.1

28 Projeto Acervo Popular N/A

29 Projeto Turismo Sustentável 8.9

30 Projeto Escola das Artes 5.1, 10.2

31 Projeto Cola Aqui - Espaço do Adolescente
5.1, 10.2

Planejamento 

Urbano
32 Projeto Mobilidade Acessível

11.7

Depto. Água e 

Esgoto
33

Projeto 100% Esgoto Tratado e 100% 

Esgoto Coletado
6.2; 8.4; 14.1

34 ProjetoTempo de Cuidar 2.2; 3.1; 3.2; 3.7; 5.6

35 ProjetoTempo de Crescer 2.2; 3.b; 3.2; 3.8

36 ProjetoTempo de Viver 2.1; 3.4; 3.8

37 Projeto Efetividade de Custos 3.d; 3.7; 3.8
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Projeto Extra: BANCO DE ALIMENTOS 

Proibido Reprodução ou Distribuição

Com o intuito de atender com exclusividade os ODS 1 (metas 1.1 e 1.b) e ODS 2 (metas 2.1 e 2.2), foi firmado através do 
Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna o Banco de Alimentos do Município, com Lei Municipal Aprovada 
Oficialmente  - nº 2428/ago 2017 .O Banco de Alimentos tem o intuito primordial de distribuir os alimentos arrecadados 
às famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições da cidade, além de colaborar com o reforço da  merenda 
escolar da rede municipal de ensino e o fomento a produção rural local.

Ações Recentes: 
22 / 09 Em parceria com a Secretaria de Educação o Projeto Aluno Solidário 
Arrecadou mais de meia tonelada de alimentos para o Banco de Alimentos do Fundo 
Social de Solidariedade. A iniciativa faz parte do projeto Aluno Solidário, em que 
alunos do 1º ao 9º ano de escolas municipais de Jaguariúna participaram de uma 
gincana de arrecadação de alimentos como arroz, feijão, macarrão, enlatados, 
molho de tomate, sal, açúcar e leite. 
09/10 O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna (FUNSS) recebeu uma doação 
de mais de meia tonelada de alimentos, da UniFAJ, Centro Universitário de 
Jaguariúna.  Os alimentos, entre arroz, feijão, macarrão e leite foram arrecadados 
pelo centro universitário, durante o projeto UniFAJ Aberta, que recebeu mais de seis 
mil estudantes do Ensino Médio, no dia 04/10



Nossa Gestão

Um Prefeito  Engajado = Equipe Empoderada = Gestão de Alta 
Performance;

Um Governo pautado na Ética, Transparência e Legalidade;

Busca incansável de Parcerias; 

Viabilização de Recursos Estaduais e  Federais;

Benchmarking  com outros municípios – Trocas de Boas Práticas;

Execução, Monitoramento e Controle dos Projetos de forma 
rigorosa;

Decisões tomadas de forma participativa com o apoio da 
população;

Atender as Metas ODS e 
Indicadores do Programa

Cidades Sustentáveis
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EDUCAÇÃO
Metas e Projetos
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Projeto EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Educação

Diagnóstico

O Município é participante do Programa Município Verde Azul da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de SP e como diretiva do Programa, se faz 
necessário campanhas de educação ambiental, com crianças e adultos, que são realizadas através de Resolução CONDEMA.

LINHAS DE AÇÃO

 Em parceria com a secretaria do Meio Ambiente, será elaborado um plano de educação ambiental contemplando os temas: Coleta Seletiva, 
Premiação em Ginganas Escolares de Conscientização Ambiental, Criação e manutenção de Hortas nas Escolas

RESULTADOS ESPERADOS

Promover a Conscientização ambiental e responsabilidade social, a partir de metas sustentáveis, contribuindo também para a mudança de hábitos dos 
alunos e seus familiares, por consequência
Melhorar a qualidade no ambiente de aprendizagem, com um verdadeiro laboratório no cotidiano da escola, expandindo o espaço físico além das 
salas de aula.
Possibilitar maior convívio do aluno com temas ambientais, para perpetuação de boas práticas para esta nova geração.

METAS ASSOCIADAS

Implementar planos de educação cidadã em todos os eixos de políticas públicas.

VALOR BASE

ZERO

ANO BASE

2016

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Não há custo 
para os cofres 
públicos
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Projeto ESCOLA AMIGA
Educação

Diagnóstico

Não existia essa iniciativa dentro da Rede de Escolas Municipais de Jaguariúna. A idealização deste projeto tem parceria com a Secretaria de Esportes 
e de Saúde.

LINHAS DE AÇÃO

 O Projeto é itinerante, ou seja atende um bairro por sábado, utilizando a Unidade Escolar do entorno para a realização de diversas atividades
 O Projeto Oferece serviços a comunidade, sendo eles, na Saúde: Aferição de pressão arterial e controle de peso, saúde bucal (prevenção), nutrição 

(aproveitamento de alimentos) e corte de cabelo, no Entretenimento: atividades esportivas, brinquedos para as crianças (cama elástica, pula 
pula)e apresentações artísticas ( teatro, música e dança) com duração de 4 horas por sábado.

RESULTADOS ESPERADOS

Uma comunidade mais engajada com pais, e alunos mais participativos da vida em escola

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

35%

ANO BASE

2016Abrir as escolas municipais aos finais de semana para acesso à população Não há custo para os 
cofres públicos, as 
atividades são realizadas 
por voluntários e as 
atividades são gratuítas

ORÇAMENTO 
PREVISTO
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Projeto ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Educação

Diagnóstico

No Município de Jaguariúna os alunos do AEE (Atendimento Educacional Especializado) são matriculados no ensino regular em todas as etapas e 
modalidades (ed. Infantil, ensino fundamental e EJA) e o atendimento é ofertado em Salas de Recursos dentro das unidades escolares “polos” (num 
total de 06) ou em trabalho de “itinerância” (nas escolas que não tem salas de recursos) no período inverso de aula. Hoje a rede pública tem 113 
alunos matriculados, que se enquadram nesses critérios, destes 88 são atendidos pelo AEE (79 no ensino fundamental e 07 na educação infantil), 13 
(da Ed. Infantil) estão ainda no atendimento de estimulação precoce da APAE ou em atendimento com psicopedagoga da Secretaria de Educação e 10 
(fundamental) aguardam vaga para atendimento.

LINHAS DE AÇÃO

 Ter mais 03 professores trabalhando em período integral na sala de recursos; para viabilizar o atendimento dos 23 alunos da Ed. Infantil (13+10)
 Capacitar sistematicamente escola, professores e apoios, esssas capacitações são feitas em horário de HTPC ou contraturno de aula dos apoios;
 Formação continuada para professores do AEE, conforme os cursos de formação dentro da área de interesse surgem, encaminhamos para a 

secretaria para verificar a possibilidade de custeio;
 Abrir mais uma sala de recursos na E.M. “Pref. Joaquim Pires Sobrinho I” e outra na educação infantil nos moldes das outras salas, através do PAR 

(verba do governo federal). 

RESULTADOS ESPERADOS

Melhoria da qualidade de ensino, humanização e melhoria da auto estima dos alunos de educação inclusiva, incluindo seus familiares, nos 
estabelecimento da rede municipal de ensino

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

1%

ANO BASE

2016
Atender a todas as crianças com deficiência no município em escolas da rede municipal

PAR - Verba do 
Governo Federal

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Reformar e Otimizar as Salas de Recurso no Município. 19%
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Projeto CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA
Educação

Diagnóstico

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) concluiu o ano de 2016, apresentando um quadro de 49% de alunos concluintes, 14% retidos e de 
37% transferidos, ou seja, 51% dos alunos, não concluíram com sucesso os estudos do ano letivo de 2016.

LINHAS DE AÇÃO

 Utilizar os momentos de HTPC, para curso de capacitação em EJA, visando aulas voltadas para o jovem e adulto;  
 Metodologia e ações que atendam as necessidades de aprendizagem;
 Metodologia e ações que atendam as necessidades de aprendizagem, já está sendo colocadas em prática;
 Proporcionar uma modalidade própria de educação, diferenciada do ensino regular, fundada nas trajetórias de vida dos jovens e adultos nela 

envolvidos;
 Aulas de reforço;
 Processo avaliativo capaz de diagnosticar as dificuldades e possibilidades do educando e do educador, reorientando o processo educativo, tal ação 

está sendo desenvolvida desde o primeiro bimestre

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

1%

ANO BASE

2016Erradicar o analfabetismo funcional na população de jovens e adultos do município R$ 15.000.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Melhoria significativa na qualidade educacional do CEJA, evitando o fracasso escolar de jovens e adultos para alcançar 80% de aprovação e frequência 
dos alunos no CEJA.
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Projeto Atendimento Demanda de Vagas - Creches Municipais
Educação

Diagnóstico

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Atualmente a Secretaria de Educação atende 
1374 crianças de 0 a 3 anos nos Centros de educação infantil do município e em escolas da rede privada através de ordem judicial, e aguardam na lista 
de espera 349 crianças dessa faixa etária para atendimento.

LINHAS DE AÇÃO

 Criação do Convênio com as Escolas Privadas, hoje o atendimento é realizado em parceria de acordo com as vagas disponibilizadas. Para a criação 
deste convenio está sendo levantando todo a documentação jurídica e financeira das escolas privadas, bem como as visitas supervisionadas pelo 
Departamento de Educação Infantil para verificação da adequação dos ambientes físicos, funcionários relacionado ao número de atendimento e 
toda a documentação escolar exigida para o convênio (prazo para conclusão dessa documentação final de Julho de 2017)

 Construção e ampliação de creches com parceria do governo estadual e federal para atendimento da demanda, hoje temos como proposta de 
governo a construção de uma unidade de EMEI e CEI para atendimento do Residencial Jaguariúna I e II, localizado no Bairro Cruzeiro do Sul.

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

67%

ANO BASE

2016
Garantir o acesso de 100% de crianças ás creches do município

Garantir o acesso de 100% de crianças de 4 a 17 à escola

R$6.850.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

86%

Atender através de plano gradativo, pelo menos 87%, nos próximos 3 anos, o que corresponde a 1720 crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches 
da rede municipal hoje
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Projeto Atendimento Demanda de Vagas – Ensino Fundamental Período INTEGRAL

Educação

Diagnóstico

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

67%

ANO BASE

2016
Garantir o acesso de 100% de crianças ás creches do município

Garantir o acesso de 100% de crianças de 4 a 17 à escola

ORÇAMENTO 
PREVISTO

86%

O Município de Jaguariúna atualmente não dispõe de creches e escolas de ensino fundamental para atendimento integral de crianças

 Construção de uma Escola de período integral no Município para atendimento do ensino infantil (creche) e ensino fundamental.

Acesso de 200 crianças a vagas de período integral

Em elaboração 
orçamentária.
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Projeto PARCERIA COM ETEC
Educação

Diagnóstico

O Município de Jaguariúna hoje não possui nenhuma Escola na forma integrada à educação profissional.

LINHAS DE AÇÃO

 O Atual Plano de Governo, no item de Educação é colocado como meta Implantação da Primeira escola Técnica profissionalizante 100% Gratuita

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

0%

ANO BASE

2016Viabilizar a parceria com um ETEC para o município R$ 18.000.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 
integrada à educação profissional



PLANO DE METAS - JAGUARIÚNA 2017 2020

20

Projeto ESCOLA ACESSÍVEL
Educação e Planejamento Urbano

Diagnóstico

Em Jaguariúna a maioria das unidades escolares são planas e atendem o deficiente físico com   eficiência, 07 escolas apresentam rampas, banheiros 
adequados ou adaptados. Em 2011, 05 unidades escolares, e em 2014, 01 unidade escolar, receberam verba do PDDE/Acessibilidade e foram 
realizadas adequações e aquisição de materiais de acessibilidade inclusiva.

LINHAS DE AÇÃO

 O Programa  do MEC/PDDE/Acessibilidade disponibiliza recursos, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, às escolas
contempladas pelo Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais;

 Adequação arquitetônica: rampas, sanitários, vias de acesso, instalação de corrimão e de sinalização visual, tátil e sonora;
 Aquisição de cadeiras de rodas, recursos de tecnologia assistiva, bebedouros e mobiliários acessíveis;

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

14%

ANO BASE

2016Escolas com dependências adequadas a pessoas com deficiência Verba Governo Federal -
Ministério da Educação

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Para 2017: 03 unidades escolares receberam a verba do MEC referente ao PDDE/acessibilidade, sendo 02 unidades de educação infantil e 01 unidade 
de ensino fundamental, e as referidas unidades escolares estão elaborando o plano de ação para a utilização da verba e referida prestação de contas 
(PRAZO Junho 2017).
Para os próximos 3 anos, o MEC  faz o repasse de verba no ano vigente, não sendo possível saber antecipadamente quais e quantas escolas serão 
beneficiadas.
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Projeto EDUCAÇÃO FÍSICA TODOS
Educação

Diagnóstico

No município, nas escolas de educação infantil de período parcial, já existe a atividade de Educação Física, uma vez por semana. Nos Centros de 
Educação infantil de período parcial ou integral as atividades são realizadas por Agentes de Desenvolvimento Infantil, e os Agentes Educacionais e 
Professores, com formação pedagógica, são responsáveis por planejar essas atividades. 

LINHAS DE AÇÃO

 Capacitar os Agentes de Desenvolvimento Infantil e Agentes Educacionais para o estímulo ao Esporte nesta faixa etária, em horário de paradas 
pedagógicas

 Definir o plano de ação dessa disciplina em toda a Educação Infantil da rede municipal;

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

68%

ANO BASE

2016Implementar aulas de educação física para a Educação Infantil. Não haverá gastos 
adicionais para o 

município.

ORÇAMENTO 
PREVISTO

As práticas de atividades físicas, lúdicas e recreativas não sejam apenas uma questão de benefício físico, mas sim, um desenvolvimento  completo para 
a criança, com a integração de corpo, mente e socialização.
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Projeto CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Educação

Diagnóstico

Até o final do ano de 2016 a Secretaria Municipal de Educação, contava apenas com capacitações do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa). Formação de professores desenvolvida em parceria com as secretarias de educação e governos municipais com foco na aprendizagem 
dos alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental e dos alunos com alfabetização incompleta e letramento insuficiente. Atualmente, a Secretaria 
Municipal de Educação está criando o Centro de Formação, onde todos os profissionais da Rede Municipal de Educação receberão capacitações e 
participarão de palestras visando o aprimoramento de suas práticas e metodologias.

LINHAS DE AÇÃO

 Criar o Centro de Formação, onde atenderá a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), em seu Art. 62 – que trata da formação de 
docentes para atuarem na Educação Básica, inclui a Lei nº 12.056, de 2009, afirma que “a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão 
promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.” A formação continuada e permanente é um dos indicadores imprescindíveis para a 
estabilidade do corpo docente e para a consolidação dos processos e vínculos de aprendizagem, fator que contribui para a melhoria e qualidade da educação.

 Buscar convênios com Universidades para aperfeiçoamentos acadêmicos dos professores, seguindo a meta 16 do PNE (Formação continuada e pós-graduação de professores).
 Buscar melhorias para alcançar as metas estabelecidas pelo Ideb que são diferenciadas para cada escola e rede de ensino.
 Promover o mapeamento e análise das melhores práticas existentes no Município.

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

54%

ANO BASE

2016
Crianças plenamente alfabetizadas até os 8 anos de idade

Aumentar a capacitação dos Professores da Rede Pública

.

R$ 675.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Melhoria na aprendizagem dos alunos, visando seu aspecto social e escolar e auto-estima do corpo docente do município
Que seja desenvolvida um novo olhar e uma nova postura para responder as necessidades do trabalho com a Educação Inclusiva.

34%
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ASSITENCIA SOCIAL
Metas e Projetos
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Projeto de PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
Assistência Social

Diagnóstico

A Política Nacional, executada intersetorialmente por diversos Ministérios do Governo Federal, tem como foco a redução do impacto social do álcool e 
outras drogas por meio de ações integradas de prevenção, cuidado e reinserção social. A política Municipal de Assistência Social segue o mesmo 
caminho pois é indiscutível o crescimento alarmante de crianças, adolescentes e adultos envolvidos com o tráfico ou uso de álcool e drogas. 
Paralelamente a este retrato encontramos também o aumento de atos infracionais. No município de Jaguariúna, no ano de 2016, tivemos o registro de 
154 atos infracionais e deste total, 23 foram praticados por crianças e adolescentes. Em todos os casos foi pontuada a ligação com as drogas.

LINHAS DE AÇÃO

 Fortalecer a prevenção do uso do álcool e outras drogas, com ênfase para crianças, adolescentes e jovens através de ações dos Centros de Referencia da Assistência Social – CRAS
 Fortalecer ações do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no acesso com a rede de serviços, as instituições comunitárias, formais e informais.
 Capacitação permanente dos profissionais para observância dos princípios éticos de respeito à dignidade, diversidade e não discriminação de qualquer natureza, do acesso à informação, 

proteção à privacidade dos usuários, entre outros. Reafirma também a importância no realinhamento de conceitos e de concepções sobre o tema.
 Articular, expandir e qualificar a rede de cuidado e de reinserção social das pessoas e famílias que tem problemas com álcool e outras drogas.
 Fomentar a rede de proteção de crianças e adolescentes e suas famílias com problemas decorrentes do uso e/ou do comércio ilegal de álcool e outras drogas.
 Implantar o Comitê dos direitos de crianças e adolescentes em grandes eventos e festas populares, na metodologia do Proteger, Garantir e Respeitar – Programa do Governo Federal.
 Reativar o Conselho Municipal antidrogas de Jaguariúna – COMAD.
 Parceria com a ONG Gerando Falcões, que tem como principal  trabalho causar transformação social e mudar a realidade de jovens , adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

12%

ANO BASE

2016

Reduzir em 30% a quantidade de atos infracionais cometidos por adolescentes

Implementar uma política de apoio ao usuário e combate ás drogas

Zerar a quantidade de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no município

.

R$ 400.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Trabalho efetivo em rede : Assistência, Saúde e Educação, Ministério Público e Segurança Pública.
Fortalecimento de vínculos, construção de autonomia e independência, ampliação da participação social, acesso aos serviços essenciais de proteção e garantia de direitos.

Política Não Existente

14
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Projeto RESPEITAR, PROTEGER E GARANTIR

Assistência Social

Diagnóstico

O município de Jaguariúna atende os casos de violência doméstica , agressões, negligência e abandono de crianças e adolescentes através do 
Conselho Tutelar  e mensalmente são registrados casos que passam a ser acompanhados pela rede sócio assistencial.

LINHAS DE AÇÃO

 Dar continuidade e estabelecer prioridades no atendimento e discussão com a Rede de Serviços:  CRAS, CREAS, Ministério Público, Conselho Tutelar e Abrigo Lar Feliz.
 Participação ativa nos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do adolescente – CMDCA  e da Assistência Social – CMAS.
 Continuidade dos plantões Sociais.
 Implantação do Comitê dos Direitos de Crianças e Adolescentes em grandes eventos e festas populares, na metodologia do Proteger, Garantir e Respeitar – Programa do Governo Federal.
 Trabalhar famílias, crianças e adolescentes em situação de negligência e violência no Centro de Referência Especial da Assistência Social – CREAS, através do PAEFI – Programa de Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos.
 Trabalhar na orientação e prevenção da negligência e violência contra crianças e adolescentes, nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, através dos Grupos de Fortalecimento de 

Vínculos e do Programa de Atenção Integral a família – PAIF.
 Monitorar as ações do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Criança e Adolescente a convivência Familiar e Comunitária

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

2

ANO BASE

2016Zerar a quantidade de crianças e adolescentes negligenciados por pais ou responsáveis

.

R$ 30.000,00 
A/A

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Garantia de forma global aos direitos das crianças e adolescente do município,
Conscientização da população sobre as leis de proteção as crianças e adolescentes,

Zerar as agressões a crianças e adolescentes na cidade. 3
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Projeto CIDADE AMIGA DO IDOSO
Assistência Social

Diagnóstico

Jaguariúna é a 12ª cidade em população idosa na Região Metropolitana de Campinas.
População com 60 anos ou mais: 5.386 (11,27%). Sendo 2.470 homens e 2917 mulheres.
O Município é considerado uma das melhores cidades para envelhecer no ranking de cidades com até 55 mil habitantes, no ranking, em 17º lugar 
segundo Pesquisa do Jornal O Globo .

LINHAS DE AÇÃO

 Implementar os trabalhos com idosos, nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, através dos Grupos de Fortalecimento de Vínculos e do Programa de Atenção Integral a 
família – PAIF

 Implementar os trabalhos com idosos, nos Centros de Referência Especial da Assistência Social – CREAS, através do PAEFI – Programa de Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos.

 Criar oficinas de convivência e escrita da autobiografia, revisitando e estimulando a memória individual e familiar
 Desenvolver o protagonismo da população idosa
 Desenvolver atividades para a resiliência visando a recuperação diante da adversidade e o “seguir a vida”. 
 Otimizar o espaço Modal no Parque Serra Dourada para atividades de convivência e socialização de idosos.
 Proporcionar atividades Inter geracionais e fortalecer Grupos de Convivência de idosos já organizados no município

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

24

ANO BASE

2016Zerar as agressões a idosos na cidade R$ 240.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Obtenção do Selo Pleno do Programa Cidade Amiga do Idoso
Fortalecer as ações das Politicas Publicas para o Idoso e o Conselho Municipal do Idoso – CMI
Prevenção da Negligência e abandono do Idoso no convívio familiar, evitando a institucionalização.
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Sec. de Governo
Metas e Projetos
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Projeto EVOLUÇÃO DE GOVERNANÇA EM JAGUARIUNA
Sec. De Governo

DIAGNÓSTICO

A Atual Secretaria de Governo busca formas de melhorias no eixo relacionado a governança. 
A Maioria dos indicadores fazem referência a revisão de Processos e comunicação efetiva com a população, o que tornaria uma secretaria com mais 
participação nos eixos de governança.

LINHAS DE AÇÃO

 O Município deverá elaborar um procedimento de acordo com o Guia A3P, para revisar as compras públicas do município considerando as boas práticas citadas no Manual. Deverá ser um 
processo gradativo de mudanças para implementação nos próximos 3 anos. 

 Elaboração de uma norma interna, para que seja considerado a elaboração do orçamento municipal de forma participativa da sociedade civil;
 Através do Atende Fácil, a população e inclusive os órgãos públicos podem fazer qualquer tipo de denúncia de combate a corrupção, bem como como as atuais Ouvidorias e 

Corregedorias, já atuantes no município.
 Estabelecer que o CMDCA de Jaguariúna, faça intermediações junto aos outro conselhos  municipais para que fomente a participação de jovens e adolescentes nos respectivos conselhos
 Garantir acesso ao Plano de Metas em Audiência Pública, conforme carta compromisso com o Programa Cidades Sustentáveis
 O Portal da Transparência do Município deve passar por um processo de revisão para modernização e atendimento a referenciais nacionais de sucesso.

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

9,39%

ANO BASE

2016

Aumentar em 27% a quantidade de compras públicas sustentáveis no município

Implantar medidas para elaboração do Orçamento participativo no município

Popularizar o “Atende Fácil” e as Ouvidorias como órgãos de combate a corrupção

Implementar políticas de participação de adolescentes e jovens nos conselhos

Elaborar e publicar o Plano de Metas em audiência pública, com duas devolutivas ao longo do mandato municipais

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Participação da população nas decisões do Governo atual
Participação de Jovens e Adolescentes nos conselhos municipais
Portal de Transparência mais moderno e efetivo para a população

R$ 0,00

SIM

NÃO

NÃO

Não haverá custos 
para o município
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Projeto E-Sic – NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Sec. De Governo

DIAGNÓSTICO

Se faz necessário hoje uma modernização do Portal da Transparência do município, para um acesso mais fácil da população, bem como para extração 
de dados por parte dos órgãos públicos. 

LINHAS DE AÇÃO

 O portal apresentará uma ferramenta chamada e-sic que o cidadão poderá solicitar informações que não estão presentes no portal, e o administrador do sistema irá avaliar se essas
informações são confidenciais ou não, caso sejam serão negadas e também teremos os dados estatísticos dessas solicitações. O novo portal apresentará dados estatísticos por tipo de 
serviço que o usuário solicitar.

 As estatísticas irão aparecer na página principal do novo portal, no entanto não será controlado a idade da população que esta acessando as informações por conta do livre acesso sem 
nenhum tipo de registro do usuário, assim o município  não entrará em desacordo com o principal objetivo da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 que é a transparência das 
informações de forma clara e objetiva sem a exigência de qualquer credencial por parte do usuário que está navegando pelo portal

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS
VALOR BASE ANO BASE

2016

Inventariar a quantidade indivíduos que acessam o serviço de Governo Eletrônico 
no município

Inovar o atual Portal da Transparência do Município
R$ 260.400,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

O novo portal irá fazer esse tipo uma plataforma “e-sic”, que proverá dados estatísticos por tipo de serviço que o usuário solicitar

Sem índice

100%
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MEIO AMBIENTE
Metas e Projetos
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Programa Jaguariúna Verde | Eixo: Coleta Seletiva
Meio Ambiente

DIAGNÓSTICO

O Município de Jaguariúna, esta entre os 30 melhores colocados no Programa Município Verde Azul da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de SP. 
Na parte de coleta seletiva  o município é reconhecido pela sua Cooperativa e incentivo a população, no entanto precisa melhorar os indicadores dos 
processos de reciclagem industrial das empresas situadas no município.

LINHAS DE AÇÃO

 Eixo Coleta Seletiva do Programa Jaguariúna Verde: A Divisão de Reciclagem, está revitalizando o Programa de coleta seletiva municipal e irá lançar uma nova campanha de mobilização 
junto a população;

 Foi firmada uma parceria com a Flextronics, onde está sendo desenvolvido um trabalho contínuo junto à COOPERJ, desde o mês de março/17, visando a melhoria contínua no processo de 
prestação de serviço de coleta de materiais recicláveis, além da melhoria na eficiência, organização e qualidade de vida no trabalho dos cooperados;

 Parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer – CTI - A parceria visa o diagnóstico, capacitação dos cooperados da Cooperativa de Trabalho dos Catadores de 
Materiais Recicláveis de Jaguariúna - COOPERJ e implantação de local na Central de Materiais Recicláveis – CEMAR, para recebimento, triagem e beneficiamento dos resíduos 
eletroeletrônicos.

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS
VALOR BASE ANO BASE

2016

Aumentar em 15% a quantidade de domicílios com coleta seletiva no município

Aumentar para 25% (de 14.535kg para 23.000 kg) a quantidade de materiais 
reciclados em atividades industriais do município

Aumentar para 23% (de 14.400 KG para 21.000kg) a quantidade de materiais 
reciclados em atividades industriais do município

R$ 100.000,00 
A/A

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Novas Adesões ao Programa (domicílios e industrias) aumento da % a ser reciclado no município.

35%

16%

16%
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Programa Jaguariúna Verde | Eixo: Ações Sustentáveis
Meio Ambiente

DIAGNÓSTICO

O Município de Jaguariúna, esta entre os 30 melhores colocados no Programa Município Verde Azul da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de SP. 
Na parte de coleta seletiva  o município é reconhecido pela sua Cooperativa e incentivo a população, no entanto precisa melhorar os indicadores dos 
processos de reciclagem industrial das empresas situadas no município.

LINHAS DE AÇÃO

 Através de um cadastro a ser enviado para cada empresa, será inventariado as empresas na planta do Município que praticam Logística Reversa e como esse processo é realizado 
(Processo de Ciclo de Vida)

 Certificado Ação Sustentável para as empresas: em parceria com o COMDEMA foi criado o Certificado Ação Sustentável dque visa identificar, divulgar e reconhecer as melhores ações de 
preservação ambiental de sustentabilidade de empresas privadas sediadas no Município 

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS
VALOR BASE ANO BASE

2016
Criar o certificado de Empresa Sustentável do Município

Inventariar quantas e quais empresas do município praticam Logística Reversa de 
Resíduos

Não há custos 
para o município

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Incentivo as empresas para mais ações de impacto ambiental e maior participação destas empresas em parcerias com o municípios

SIM

SEM ÍNDICE 
RFERENCIAL
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Programa Jaguariúna Verde | Eixo: Ações Sustentáveis
Meio Ambiente

DIAGNÓSTICO

O Município de Jaguariúna, esta entre os 30 melhores colocados no Programa Município Verde Azul da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de SP. 
Existe um Conselho municipal, uma Associação voltada para certificação de alimentos orgânicos no município e fomento a alimentação de orgânicos 
na região.

LINHAS DE AÇÃO

 Certificar os pequenos produtores de orgânicos do município;
 Escolher um local para a Feira de Orgânicos;
 Fomentar a produção de orgânicos no município;
 Campanhas de conscientização de boa alimentação

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016
Criar a “Feira Noturna de Orgânicos” com os Produtores Locais do Município R$ 250.000,00 A/A

Parceria com a CATI 
para a certificação dos 

proprietários

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Uma nova solução de compras de orgânicos para a população do município como forma de incentivo econômico aos pequenos produtores, bem como incentivo a alimentação 
saudável da população.

SIM
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PROJETO SANEAMENTO RURAL
Meio Ambiente

DIAGNÓSTICO

Atualmente, existem cerca de 300 propriedades rurais no município de Jaguariúna sem o devido saneamento básico. Considerando a situação atual do 
município, e tendo em vista que o saneamento é uma das condições essenciais para a preservação da saúde de uma população, além de proteger 
mananciais e preservar o meio ambiente, houve uma grande preocupação em promover soluções para o saneamento ambiental na área rural do 
Município de Jaguariúna. 

LINHAS DE AÇÃO

 Parceria com a Faculdade Jaguariúna;
 Uso do Sistema EMBRAPA DE BIODIGESTOR
 Diagnóstico das propriedades;
 Viabilização de PPPS para o Projeto
 Implantação do sistema de saneamento nas propriedades
 Viabilização de acesso a Esgoto tratado nessas propriedades

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS
VALOR BASE ANO BASE

2016

Aumentar a % de esgoto tratado do Município

Erradicar doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado R$2.500.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

100% das propriedades Rurais do município com acesso ao Saneamento Básico.

60%

4
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SEGURANÇA PÚBLICA e 
MOBILIDADE URBANA

Metas e Projetos
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Projeto MONITORAMENTO 100%
SEGURANÇA PÚBLICA

Diagnóstico

O Município esta com seu sistema de monitoramento de inteligência defasado, tanto em quantidade de câmeras, como em tecnologia. O atual sistema 
não atende as necessidades do município no que diz respeito ao alcance de todos os bairros ou pontos estratégicos com maior incidência de crimes, 
tampouco colabora para o dia a dia da GMC de forma eficaz. 

LINHAS DE AÇÃO

 O Objetivo da Fase 1 do Projeto é Transformar a Cidade de Jaguaríuna,  em uma cidade monitorada por um sistema inteligente de câmeras, interligado à outros municípios da RMC. Este 
Projeto visa aumentar a capacidade de monitoramento de segurança do município, através da instalação de câmeras de monitoramento de trânsito e câmeras de vigilância, distribuídas 
em pontos estratégicos do município (principais entradas e saídas da cidade) conforme análises de da Secretaria de Segurança Pública. A solução baseia-se em um sistema de captura de 
imagem que coleta as informações das passagens veiculares de um determinado ponto e transmite em tempo real para uma central de inteligência onde as informações são armazenadas 
e analisadas a partir de informações de delitos cometidos em uma região, gerando assim uma lista de possíveis suspeitos de cometerem os delitos. 

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS
VALOR BASE ANO BASE

2016

Crimes violentos fatais

Erradicar o índice de homicídios de jovens de 15 a 29 anos no município

Diminuir em 80% o índice de crimes violentos fatais no município.

Diminuir em 75% o índice de furtos e roubos no município

Erradicar crimes de estupro no município

Erradicar todo e qualquer tipo de violência contra meninas e mulheres no município

Erradicar todo e qualquer tipo de crime de cunho sexual no município

R$11.000.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Transformar Jaguariúna em uma cidade 100% monitorada

10

03

N 3 / B 11

27

11

181
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Projeto GUARDA EM AÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA

Diagnóstico

O Município não dispunha da ROMU, apenas viaturas defasadas. Devido a atual dívida do município, deixada pela gestão anterior o município ficou 
com o poder policial reduzido.

LINHAS DE AÇÃO

 A criação da ROMU, que traz a Ronda Ostensiva no município, combatendo em especial o tráfico e uso de drogas, e demais crimes, apoio ao judiciário;.
 Aumentar o contingente e/ou horas extras para que a corporação tenha mais viaturas nas ruas, possibilitando mais rondas, mais presença nos eventos da cidade, além das rondas rurais e 

iniciando o projeto da guarda ambiental.
 Localização de entorpecentes com cães treinados

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS
VALOR BASE ANO BASE

2016

Crimes violentos fatais

Erradicar o índice de homicídios de jovens de 15 a 29 anos no município

Diminuir em 80% o índice de crimes violentos fatais no município.

Diminuir em 75% o índice de furtos e roubos no município

Erradicar crimes de estupro no município

Erradicar todo e qualquer tipo de violência contra meninas e mulheres no município

Erradicar todo e qualquer tipo de crime de cunho sexual no município

R$1.200.000,00

A/A

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Tornar a cidade de Jaguariúna mais segura, diminuindo o crime contra a vida e o Patrimônio Público

10

03

N 3 / B 11

27

11

181
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Projeto INSTRUTOR AMIGO
SEGURANÇA PÚBLICA

Diagnóstico

O Município de Jaguariúna não possui relatos de crimes  de homofobia, no entanto há no município algumas questões voltadas para a violência contra 
a mulher e meninas, e também relatos de tráfico e uso de drogas por adolescentes.

LINHAS DE AÇÃO

 Implementar o Projeto Instrutor Amigo, que visa atingir o público de crianças e adolescentes
 Conscientizar esse público alvo, sobre os malefícios do uso de drogas (lícitas e ílícitas)
 Trabalhar com esse público a socialização com as diferenças

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016Erradicar todo e qualquer tipo de crime homofóbico no município
Não haverá 

custos.

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Aproximação de crianças e adolescentes com o Profissional de Segurança Pública;
Aumento da conscientização de respeito ao próximo, por esses jovens
Combate ao Bullying, a homofobia e o machismo

0%
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Projeto ANJO DA GUARDA DA MULHER
SEGURANÇA PÚBLICA E EDUCAÇÃO

Diagnóstico

O Município de Jaguariúna apresenta, um alto índice de violência contra  mulheres e meninas.

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016

R$ 150.000,00

A/A 

*Parceria com o Governo 
do Estado de SP

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Diminuição da violência contra mulheres e meninas, e diminuição dos crimes de estupro contra mulheres e meninas.
Aproximação do público feminino com a Guarda Municipal
Empoderamento feminino de mulheres no município

Erradicar crimes de estupro no município

Erradicar todo e qualquer tipo de violência contra meninas e mulheres no município

06

11

Erradicar todo e qualquer tipo de crime de cunho sexual no município 181

 O projeto “o Anjo da Guarda da Mulher”, visa prevenir e combater os diversos tipos de violência doméstica e familiar contra as mulheres e meninas, promovendo estudos, palestras, 
seminários e outros eventos, por parte da Secretaria de Segurança Pública, junto a Secretaria de Educação, com vistas a divulgar os direitos das mulheres, em especial, o direito a uma vida 
sem violência, fomentando a IGUALDADE DE GÊNERO e desmistificando a cultura do Machismo.

 Em parceria com a Secretaria de assistência Social do Município, buscará um trabalho em conjunto para acolher e orientar as vítimas de violência doméstica e acompanha-las para que 
tenham qualidade de vida. 
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Projeto EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | Direção Segura, ZERO MORTES NO TRÂNSITO

MOBILIDADE URBANA

Diagnóstico

O Município de Jaguariúna registrou no ano de 2016, 392 acidentes de trânsito, ou seja, 74 acidentes e 09 atropelamentos a cada 10 mil habitantes, 
isso representa 0,74% da população envolvida em acidente de transito.

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016
Reduzir o número de acidentes de trânsito no município 10% ao ano

Zerar o número de atropelamentos e mortes no trânsito no município.
R$ 400.000,00 

A/A

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Conscientização da população sobre riscos e sequelas de um acidente de trânsito;
Conscientização de crianças sobre as regras básicas de trânsito e por consequência  seus familiares;
Resgate do respeito e gentileza no trânsito do município;
Conscientização de Pedestres e Motoristas

74

09

 Implementar o Projeto Educação para o Trânsito” na escola municipais, estaduais e privadas e inserir este projeto dentro da Prefeitura Municipal e das Empresas Privadas do Município
 Viabilizar parceria com empresas privadas da região e órgãos públicos, para adesão ao Projeto
 Transformar o Projeto Educação para o Trânsito em Lei Municipal, para continuidade do mesmo
 Realizar campanhas pela mídia local sobre direção segura e gentileza no trânsito, visando a conscientização de pedestres e motoristas
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Projeto QUANTO VALE UM ACIDENTE?
MOBILIDADE URBANA

Diagnóstico

O Município não possui ferramentas para mensurar os gastos de acidentes de trânsito, tornando a saúde do município vulnerável a saber quanto 
orçamento esta sendo gasto com acidentes de trânsito, com as vítimas  destes acidentes, com ou sem sequelas.

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016 Não haverá Custo 
para o município

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Obtenção do controle de custos de cada acidente ao município

Sem índice 
referencial

 Estabelecer parceria com o Hospital Municipal e com a Secretaria Municipal de Saúde;
 Coletar dados dos acidentes de trânsito na Polícia Militar, Guarda Municipal e Delegacia de Polícia
 Criar um sistema para cadastrar os dados do acidente, através dos Boletins de Ocorrência,
 Estabelecer um processo de controle desde o registro do acidente, até a alta hospitalar / ou óbito (em caso de vítimas), considerando todos os procedimentos médicos hospitalares e seus 

devidos custos para o município

Inventariar o custo anual de acidentes de trânsito no município
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Projeto TRANSPORTE PARA TODOS
MOBILIDADE URBANA

Diagnóstico

Atualmente nos deparamos com apenas 2% da população que vive próximo aos dois principais pontos de ônibus do município (UPA e Praça Umbelina
Bueno), o que nos remete a uma pequena parcela da população com acesso fácil ao transporte. 
Atualmente possuímos em nosso município um percurso de aproximadamente 40 minutos de ônibus entre as moradias e os locais de trabalho, devido 
ao nosso transporte possuir o sistema integrado e atender diversos bairros em uma mesma linha.

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016 R$ 250.000,00

A/A

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Mais pessoas com acesso facilitado ao transporte coletivo urbano; 
Aumento da quantidade de horários e itinerários do transporte e por consequência diminuição o tempo do trajeto dos usuários;

2%

 Cadastrar mais pontos com grande fluxo de passageiros (Rodoviária, Jaguariúna I e II, Jd Cruzeiro do Sul, Distrito Industrial, Praça Holambra).
 Negociar junto à empresa o aumento de linhas no transporte coletivo urbano;
 Implementar controle de linhas, horários e catracas nos ônibus das linhas do transporte coletivo; 
 Desmembrar algumas linhas, agregando em outras

Atingir um maior número de pessoas com acesso fácil ao transporte coletivo urbano

Aumentar a quantidade de horários e itinerários do transporte 40 min
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ESPORTE e LAZER
Metas e Projetos
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Projeto Campeões
ESPORTE E LAZER

Diagnóstico

O Município não  dispunha de uma variedade de atividades esportivas oferecidas gratuitamente à população, sem restrições de idade.

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS
VALOR BASE ANO BASE

2016
R$ 6.000.000,00 

A/A 

ORÇAMENTO 
PREVISTO

População mais saudável, longeva e integrada a comunidade e introdução de esportes olímpicos para iniciação esportiva de 
crianças.
Meninas e adolescentes mais empoderadas através do esporte.

 As escolinhas esportivas do projeto “Construindo Campeões” atenderão crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, oferecendo futebol, futsal, basquete, voleibol, atletismo, ginástica 
artística, jiu-jitsu, rugby e tênis de mesa. As aulas acontecerão nos 13  parques públicos, praças e complexos esportivos que a cidade possui.

 Modernização do Estadio Municipal;
 O “Proativ +/Cultivando Campeões” terá atividades físicas orientadas que ajudam a prevenir doenças e fortalecer a saúde de seus participantes, sendo direcionadas a adultos com 19 anos 

ou mais. Elas também acontecerão nos parques e praças de Jaguariúna e envolvem hidroginástica, Lian Gong, alongamento, ginástica localizada, treinamento funcional, ritmos, Mat Pilates 
(solo), Mix (jump, step e corrida), zumba, badminton e atividades adaptadas.

 O “Viva Melhor – Acolhendo Campeões”, atenderá adultos e idosos oferecendo atividades físicas orientadas, ações sociais e culturais e será desenvolvido em parceria com instituições de 
Jaguariúna.

 Empoderamento de meninas através do esporte

Levar práticas esportivas a toda a população (crianças, jovens, 
adultos e melhor idade). Tornar Jaguariúna uma cidade Campeã.

2%
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CULTURA e TURISMO
Metas e Projetos
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Projeto Turismo Sustentável
CULTURA E TURSMO

SITUAÇÃO ATUAL ENCONTRADA

O Município de Jaguariúna não possui indicadores de turismo sustentável. 

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016
Não haverá Custos para o 

município.

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Turismo mais consciente e sustentável tanto para o município quanto para os visitantes.

 Fomentar o Turismo Sustentável no município, através ações de impacto positivo no meio ambiente, e cooperando para o desenvolvimento econômico e social
 Mencionar nas publicações de Turismo quais os indicadores e ODS são atendidos com as iniciativas

Promover ações de sustentabilidade para o Turismo do município Não
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Projeto ESCOLA DAS ARTES
CULTURA E TURSMO

Diagnóstico

A Escola das Artes é um equipamento de promoção cultural. como principal objetivo, proporcionar maior vivência cultural e artística para a população. 
São oferecidos 32 cursos de modalidades livres: - Artesanato, Artes Plásticas, Ballet, Yoga, Bateria, Capoeira, Circo, Cordas, Dança de Salão Teatro, etc . 
Num total de 3437 inscritos.

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016 R$ 4.320.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Uma população com mais acesso à cultura e mais empoderada culturalmente.

 Fomentar a participação da população nas atividades culturais, principalmente da escola das Artes
 Incentivar meninas a participarem das aulas da escola das artes, como forma de empoderamento feminino através da cultura
 Viabilização de parcerias para o Projeto com foco de expansão das atividades e profissionalização dos alunos

Aumentar  a frequência de  alunos na escola das artes 3437
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Projeto Acervo Popular
CULTURA E TURSMO

Diagnóstico

O Município de Jaguariúna não possui um acervo suficiente  que atenda a população. Atualmente temos menos de 1 livro por habitante. 

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016

Não haverá Custos para o 
município.

Será viabilizado uma parceria 
com a CEF.

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Um acervo mais diversificado e com títulos mais atuais, bem como uma população mais engajada com a leitura

 Aumentar o acervo de livros infanto-juvenis adultos na biblioteca municipal
 Fomentar a prática da leitura na população
 Promoção de ações que incentivem a leitura entre crianças e jovens (PicNic Literário / Biblioteca no Ponto)

Aumentar o Acervo de livros infanto-juvenis da Biblioteca Municipal. 

Aumentar o Acervo de livros adultos da biblioteca municipal

0,12

0,20
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Projeto COLA AQUI – O Espaço do Adolescente
CULTURA E TURSMO

Diagnóstico

O Município de Jaguariúna não possui um espaço dedicado a atenção de meninas e jovens adolescentes..

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016

.

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Uma população jovem feminina  mais empoderada e consciente de sua força e capacidades enquanto mulheres no futuro.

 Criação de um espaço de empoderamento feminino dedicado para meninas e adolescentes; neste espaço as meninas terão acesso á aulas culturais, terão palestras sobre 
saúde preventiva da mulher, sexualidade, atendimento com psicólogos e ginecologistas. Terão acesso também a aulas sobre empreendedorismo e capacitação profissional. 

Erradicar  a gravidez na adolescência 

Aumento do Investimento em Saúde Preventiva

Erradicar todo e qualquer tipo de violência contra meninas e mulheres no município

Aumentar o índice me meninas de 10 a 18 anos com ensino fundamental e médio completos 
(SUB META Garantir o acesso de 100% de crianças de 4 a 17 à escola)

12%

Valor  em análise

147

86%
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Projeto Mobilidade Acessível
Planejamento Urbano

Diagnóstico

Em Jaguariúna não há de pontos de ônibus sem acessibilidade, há poucas rampas em conformidade com as normas técnicas e o sistemas de coleta de

lixo coletivo (caçambas) obstrui as vias de tráfego e os passeios públicos, fatores que dificultam a acessibilidade às vias públicas de acesso.

LINHAS DE AÇÃO

 Implantação de vinte pontos de ônibus acessíveis, sendo implantados dois pontos modelos em parceria com a secretaria de turismo e cultura e 
departamento de Meio Ambiente, com bibliotecas itinerantes e lixeiras de coleta seletiva nesses 2 pontos modelo.

 Construção  de novas e adequação de rampas  de acessibilidade existentes  nos passeios públicos  da área central do município totalizando 506 
rampas de acessibilidade.

 Criação de recuos para lixeiras com desobstrução das vias e passeios.

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

Necessário Inventariar a 
quilometragem atual do município 
em rampas e calçadas acessíveis.

ANO BASE

2016Aumentar em KM a quantidade de rampas e calçadas acessíveis do 
município.

R$ 416.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Uma cidade mais acessível para toda a população, independente de suas condições físicas.
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Depto. Agua e Esgoto
Metas e Projetos
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Projeto Esgoto 100% Tratado e 100% Coletado
Planejamento Urbano

Diagnóstico

Em Jaguariúna apenas 60% de seu esgoto é tratado e 95% de seu esgoto é Coletado.

LINHAS DE AÇÃO

 Desenvolvimento da nova rede de esgoto 100% Tratado
 Desenvolvimento de Coleta de 100% de Esgoto
 Viabilização de Parceria com a FE Hidro para elaboração do Projeto Tecnico

RESULTADOS ESPERADOS

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE

60%

ANO BASE

2016

Percentual de Esgoto Tratado

Percentual de esgoto coletado

Quantidade de domicílios com rede de esgoto

.

R$ 2.500.000,00

ORÇAMENTO 
PREVISTO

Município com 100% do esgoto tradado e Coletado.
Erradicação de Doenças relacionadas à falta de saneamento básico

95%

930 lotes sem ligação 
com a rede de esgoto

2016

2016
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SAÚDE
Metas e Projetos
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Projeto TEMPO DE CUIDAR
Saúde

Diagnóstico

Público Alvo: Gestantes, Puérperas e Recém Nascidos
Em consonância com as políticas prioritárias do Ministério da Saúde, e entendendo que a mortalidade materno-infantil ainda representa um problema significativo, o município priorizou ações para  qualificar a atenção  pré-natal, ao 
parto e ao recém nascido buscando melhoria   da qualidade de assistência com foco na redução da mortalidade da população descrita acima. Foi observado ao longo dos anos um aumento da cobertura pré- natal, contudo persistem 
alguns níveis de de inadequação da assistência como a não realização de alguns exames ou de procedimentos básicos recomendados, falta de orientações durante as consultas, entre outros, evidenciando a necessidade de melhorar de 
forma qualitativa a assistência pré-natal.
Em relação a Mortalidade Materna, torna-se necessário mapear a rede de atenção a gestante e ao recém-nascido, sendo necessária uma análise de fluxo das gestantes dentro do município, da oferta de atenção da rede básica e dos 
dados da assistência ao part, a fim de identificar a capacidade resolutiva, e as referências e fluxos estabelecidos.
Em relação ao coeficiente de Mortalidade Infantil no município, nõ há uma tendência de aumento da mortalidade infantil. No período de 2000 a 2016 ocorreram 109 óbitos infantis sendo que desses 74,3% foram neonatais e 51,4% 
ocorreram por causas evitáveis. Das causas evitáveis de óbitos infantis, 51,8% são reduzíveis por atenção a mulher na gestação durante o parto.

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

 Reorganizar a atenção básica em saúde no município;
 Reorganizar o processo de trabalho no atendimento ao pré-natal e puerpério no âmbito da AB;
 Qualificar a integração entre os diversos pontos da rede de atenção à gestante puérpera e recém nascido (AB, atenção secundária e terciária);
 Fomentar Adesão de Boas Práticas de Parto e Nascimento;
 Desenvolver e implantar um projeto de intervenção para a redução de gravidez na adolescência;
 Elaborar e implantar programa para qualificação do aleitamento materno, no âmbito da atenção básica e maternidade no município;
 Desenvolver e implantar um projeto para a garantia do transporte sanitário para gestantes e puerpéras em situações de risco e vulnerabilidade;
 Garantir e qualificar o acesso a ações de planejamento familiar e métodos contraceptivos;
 Realizar vigilância do óbito materno, infantil e fetal no município;
 Desenvolver ações de Educação Continuada e Permanente na área de Saúde da Gestante, Puérpera e RN
 Monitorar e controlar as ações previstas no plano de ações.

Promoção da melhoria da qualidade de vida das gestantes, puéperas e recém nascidos;
Desenvolvimentos e implementação de políticas públicas eficazes integradas, sustentáveis e baseadas em evidências em relação a gravidez, parto, nascimento, aborto e puerpério;
Redução da mortalidade materna;
Redução da mortalidade neonatal;
Redução da Gravidez na Adolescência;
Ampliação do acesso a métodos contraceptivos e ações de planejamento reprodutivo;
Ampliação e qualificação da investigação dos óbitos maternos, fetais e neonatais
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Projeto TEMPO DE CUIDAR
Saúde

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016Aumentar o numero de gestantes com 7 ou mais consultas de Pré Natal

Manter a taxa de mortalidade materna a 0 (ZERO) %

Reduzir a Taxa de Mortalidade Neo Natal

Reduzir a ocorrência de RN com baixo peso ao nascer

Reduzir a prevalência de gravidez na adolescência

Reconhecer o estabelecimento que realiza interrupção da gravidez prevista em 
lei para o município

Manter ações de Planejamento familiar em todas as Unidades de Atenção 
Básica

Prever R$350.000,00 para a Saúde Reprodutiva e Sexual no Orçamento Público

ORÇAMENTO 
PREVISTO

13,6%

0% 2016

R$2.743.000,00

11,74%

9%

12%

01

100%

R$0,00

2016

2016

2016

2016

2016

2016
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Projeto TEMPO DE CRESCER
Saúde

Diagnóstico

Público Alvo: Crianças de 0 a 5 anos de idade
Em Jaguariúna, a população infantil, do nascimento até os 11 anos de idade, é de cerca de 8.639 habitantes, o que corresponde a aproximadamente 16,4% da população do município. Destes, 3.042 (35%) são crianças de 0 a 5 anos.
A Mortalidade infantil no município, diferente do país e do estado, não diminuiu e vem mantendo uma constância, com exceção dos anos 2000 e 2009, quando zero. No entanto, isso não permaneceu nos anos seguintes, o que 
demonstra a desorganização da atenção à saúde da criança no município.
O período de 2000 a 2016 ocorreram 109 óbitos infantis em Jaguariúna, sendo que desses 74,3% foram neonatais e 51,4% ocorreram por causas evitáveis. Das causas evitáveis de óbitos infantis, 51,8% são reduzíveis por atenção a 
mulher na gestação e durante o parto. Outra problemática evidenciada na saúde da criança, relaciona-se às morbidades e hospitalizações por causas evitáveis. Entre as causas predominantes de morbidades que acometem as crianças 
em Jaguariúna, já a predominância de afecções respiratórias, seguidas por doenças do aparelho digestivo, doenças infecciosas ou parasitárias e doenças do aparelho geniturinário. Destaca-se que tais doenças poderiam ser evitadas a 
partir de um conjunto de ações sensíveis e resolutivas ainda na atenção básica.
Outro problema que o município diagnosticou é a crescente taxa de obesidade infantil.

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

 Reorganizar a atenção básica em saúde no município;
 Qualificar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da primeira infância pela atenção básica de saúde;
 Promover e apoiar o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável;
 Promover ações de combate a desnutrição, sobrepeso e obesidade infantil
 Elaborar diretrizes de atenção às doenças prevalentes (anemias carenciais, doenças respiratórias e infeciosas, doenças diarreicas) na infância e prevenção de doenças crônicas
 Definir estratégias para o aumento da cobertura vacinal;
 Definir ações de promoção e prevenção em saúde bucal;
 Implementar ações de atenção a saúde mental da criança;
 Promover ações de prevenção de acidentes na infância;
 Implantar protocolo de atenção integral à saúde de crianças em situação de maus tratos e violência
 Implantar protocolo de atenção integral à saúde da criança portadora de deficiência;
 Realizar vigilância do óbito infantil no município;
 Desenvolver ações de educação Continuadas e Permanente na área de saúde da criança

Sistematização do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos;
Aumento do índice de Aleitamento Materno Exclusivo até 6 meses no município;
Controle e prevenção de desnutrição, sobrepeso e obesidade infantil;
Aumento da cobertura vacinal;
Identificação precoce das patologias prevalentes da infância;
Qualificação da atenção de saúde bucal das crianças;
Controle e prevenção de acidentes, maus tratos e violência infantil;
Qualificação da Atenção Básica de saúde à criança com deficiência;
Capacitação da equipe para atendimento a saúde da criança;
Redução da mortalidade infantil
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Projeto TEMPO DE CRESCER
Saúde

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016
Manter a Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança 
com coberturas vacinais alcançadas

Monitorar 100% das crianças com desnutrição infantil na rede pública de 
saúde do município

Reduzir a mortalidade infantil no município

Reduzir a mortalidade na infância no município

Aumentar o percentual de cobertura populacional por equipes de saúde da 
família no município

ORÇAMENTO 
PREVISTO

100%

2%

10

2016

2016

2016

R$ 3.386.000,00

11

6,5% 2016
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Projeto TEMPO DE VIVER
Saúde

Diagnóstico

Em Jaguariúna, as neoplasias foram, em 2016, as maiores causas de morte, seguidas das doenças do aparelho circulatório, respiratório e causas externas;
- O maior número de internações ocorreu devido às condições clínicas do parto, gravidez e puerpério (17,96%), seguidas por doenças do aparelho digestivo (15,55%), doenças do aparelho circulatório (10,83%) e doenças do aparelho 
respiratório (10,81%); 
- Em 2016 ocorreram 133 casos de internação hospitalar e 36 óbitos por doenças crônicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, neoplasias, diabetes mellitus), por 10 mil habitantes;
- 68% da população de 20 a 59 anos têm índice de Massa Corporal acima de 25 kg/m2, ou seja, tem sobrepeso ou obesidade; 
- 3,5% da população acima de 35 anos tem diabetes mellitus;
- Possui uma rede de saúde instalada que não responde às demandas do modelo atual de atenção à saúde com uma cobertura de 6,5% da população atendida por equipe de saúde da família. 
Os fatores de riscos, somados à urgência em deter o crescimento destes agravos, justifica a adoção de estratégias integradas e sustentáveis de vigilância e monitoramento desses fatores, além da adoção de medidas de promoção à 
saúde, prevenção e controle das patologias. É necessário conferir ações efetivas, integradas, sustentáveis, longitudinais e baseadas em evidências para a prevenção e controle dessas enfermidades.

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

 Reorganizar a atenção básica em saúde no município, por meio da ampliação do número de Equipes de Saúde da Família;
 Implantar a linha de cuidado ao paciente com doença crônica em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção primária em saúde;
 Elaborar e implantar projeto de intervenção para redução de sobrepeso e obesidade em adultos;
 Promover saúde, incluindo ações em prol de uma alimentação saudável, programas de incentivo à atividade física e ações para a diminuição da prevalência de fumo; regulamentação e fiscalização da compra e do consumo de 

álcool; criação de programas de incentivo ao envelhecimento ativo.

Fortalecimento da atenção básica no município;
Aumento o de qualidade de vida, prevenção e redução das DCNT no município;
Fortalecimento do Desenvolvimento e implementação de políticas públicas eficazes integradas, sustentáveis e baseadas em evidências sobre doenças crônicas, seus fatores de risco e determinantes;
Melhor vigilância das doenças crônicas, suas conseqüências e fatores de risco e o impacto de intervenções da saúde pública.
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Projeto TEMPO DE VIVER
Saúde

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016
Reduzir em 1% ao ano o percentual de indivíduos de 20 a 59 anos de idade 
com Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 25 kg/m²

Reduzir 2% ao ano o número de internações hospitalares por doenças crônicas 
não transmissíveis (doenças cardiovasculares (I00 - I99), doenças respiratórias 
(J30 - J98), neoplasias (C00 - C97), diabetes mellitus (E10 - E14)

Reduzir 3% ao ano o número de óbitos por doenças crônicas não 
transmissíveis (doenças cardiovasculares (I00 - I99), doenças respiratórias (J30 
- J98), neoplasias (C00 - C97), diabetes mellitus (E10 - E14)

Reduzir em 0,2% ao ano o percentual de adultos (35 anos ou mais de idade) 
que apresentam diagnóstico médico de diabetes mellitus

Aumentar em 6,5% ao ano o percentual de cobertura populacional por 
equipes de saúde da família 

ORÇAMENTO 
PREVISTO

68%

133 (a cada 10.000 hab)

36 (a cada 10.000 hab)

3,5%

6,5%

2016

2016

2016

2016

R$ 3.321.000,00
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Projeto EFETIVIDADE DE CUSTOS
Saúde

Diagnóstico

Jaguariúna está inserida na Região de Saúde Metropolitana de Campinas, tendo investido, em 2016, 34,47% das suas receitas para apuração da aplicação em ações e serviços de saúde, sendo a maior da região. 
Em relação ao gasto per capita, o município aplicou R$ 1.576,03 por habitante, sendo o segundo maior gasto, ficando atrás somente do município de Paulínia.
O município de Jaguariúna possui uma rede instalada de saúde que executa ações de atenção básica, programas prioritários, vigilância epidemiológica e sanitária, assistência farmacêutica, serviços de apoio 
diagnóstico e terapêutico, urgência e emergência, transporte sanitário e de urgência, serviços de média complexidade ambulatorial e hospitalar.
Neste contexto, torna-se extremamente necessário o acompanhamento direto da proposta orçamentária pela Secretaria Municipal de Saúde, visto que essa consta todas as ações, os programas e os recursos 
financeiros a serem executados no ano. Além disso, a situação econômica atual do país justifica a adoção de estratégias, de controle orçamentário, mais rígidas, utilizando da melhor forma o dinheiro público, 
com qualidade, evitando gastos desnecessários, com economicidade, lisura e transparência.

LINHAS DE AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

 Apoiar o processo de elaboração e execução do orçamento público na área da saúde;
 Controlar as receitas, despesas e a execução orçamentária na área da saúde. 

Transparência e controle dos gastos públicos em saúde, para que se tenha economicidade, eficiência e eficácia, com vistas à qualidade do atendimento aos usuários.

METAS ASSOCIADAS VALOR BASE ANO BASE

2016
Diminuir o gasto municipal em saúde como proporção do gasto total em saúde.

Prever recursos financeiros para programas de saúde preventiva no orçamento público.

Prever recursos financeiros para a saúde sexual e reprodutiva no orçamento público.

Aumentar em 5% ao ano o gasto total do orçamento municipal em saúde, per capita.

ORÇAMENTO 
PREVISTO

0,92%

0

0

R$ 1.576,03

R$ 429.800,002016

2016

2016


