MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO I
OBJETIVOS DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013
PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
Programa
0001 Programa Municipal de Ação Legislativa

0002

Programa Municipal de Apoio Administrativo

Objetivo
Coordenar os trabalhos Legislativos do Município,
legislando em prol da comunidade.

Órgão
Câmara Municipal

Coordenar ações junto com Gabinete do Vice-Prefeito e
demais Secretarias, objetivando Gestão de Qualidade,
implantar e operacionalizar a Coordenação de Sistema
de Controle Interno.

Gabinete do Prefeito

Assegurar a legitimidade e legalidade dos atos da administração, promovendo defesa dos interesses do Município.

Procuradoria Geral do
Município

Coordenar as ações de planejamento do município,
subsidiando o governo municipal na tomada de decisões;
Viabilizar sistemas de informática, capazes de atender a
demanda dos serviços da instituição;
Otimizar o planejamento da área urbana e agilizar o atendimento dos usuários.

Secretaria Municipal
de Planejamento e
Desenvolvimento
Econômico

Planejamento gerencial e execução de compras, contratos e distribuição de materiais;
Administração geral de recursos humanos;
Administração de bens, serviços e arquivos.

Secretaria Municipal
de Administração

Planejar, coordenar, controlar e promover as atividades
técnicas e administrativas;
Estabelecer a política econômica e tributária do Município.

Secretaria Municipal
de Finanças
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código

0002

0003

Programa

Programa Municipal de Apoio Administrativo

Programa Municipal de Saúde

Objetivo

Órgão

Assessorar o Prefeito na sua representação civil, bem
como nas suas relações com os demais órgãos e entidades da administração municipal, estadual e federal, com
os Poderes Legislativo e Judiciário e com a sociedade
civil organizada.

Secretaria Municipal
de Governo

Assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito, no desempenho de suas atribuições e o atendimento de seus
compromissos oficiais.

Gabinete do
Vice-Prefeito

Atender a população de São José dos Pinhais segundo
os princípios do SUS: a universidade, eqüidade, integralidade, participação social, resolutividade e acessibilidade.
Construir políticas de saúde que atuem em todos os níveis
de atenção: prevenção, promoção e recuperação da
saúde.
Direcionar ações que visem a saúde como qualidade de
vida e não como ausência de doença, atuando nos hábitos
de vida, educação, urbanização, política nutricional, ecologia/meio ambiente, saneamento e no combate a pobreza e a fome.
Realizar o planejamento estratégico das ações de saúde
que atendam adequadamente às necessidades da população, com base na análise territorial, definindo problemas
prioritários e áreas de maior risco.
Organizar, regularmentar, fiscalizar e controlar as ações
de saúde do Município.

Secretaria Municipal
de Saúde
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
Programa
0003 Programa Municipal de Saúde

Objetivo
Reorganizar de forma racional os serviços de atenção
básica formando uma rede eficaz e resolutiva.
Melhorar o atendimento na rede hospitalar, na urgência e
nas especialidades.
Atuar prioritariamente na melhoria da saúde materna e na
redução da mortalidade infantil.
Utilizar dados epidemiológicos como critério para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e
orientação dos programas.
Promover a participação de comunidade na discussão,
formulação, fiscalização e acompanhamento dos serviços
de saúde.
Descentralizar a execução das ações e dos serviços.
Promover a regionalização e hierarquização dos serviços.
Promover a conjugação dos recursos físicos, materiais e
humanos na realização de ações para a prestação de
serviços públicos de assistência à saúde da população.
Divulgar informações quanto aos serviços e sua utilização
pelo cidadão.
Qualificar os profissionais de saúde e monitorar continuamente a qualidade dos serviços prestados.
Incentivar o trabalho integrado e hamonioso dos profissionais que atuam na área da saúde, promovendo a qualidade e resolutividade das ações de saúde.
Humanizar a saúde, buscando o respeito pela vida e pela
dignidade de cada cidadão que fizer uso dos serviços
públicos.

Órgão

Secretaria Municipal
de Saúde
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
0004

0005

0006

Programa
Programa Muncipal de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Especial

Programa Municipal de Cultura

Programa Municipal de Promoção Social

Objetivo
Fortalecer a rede municipal de ensino para assegurar a
universalidade e a qualidade da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental, visando a implementação de uma
política educacional eficaz e eficiente.
Fortalecer a escola objetivando a melhoria contínua do
desempenho dos alunos.
Aprimorar a capacidade de gestão dos dirigintes da escola.
Assumir o compromisso com a educação pública de
qualidade, promovendo a formação de cidadãos críticos
capazes de participarem nas transformações da sociedade.
Valorizar os profissionais da educação, reconhecendo as
suas capacidades, almejando a felicidade no ato de ensinar.
Proporcionar o conhecimento aos nossos educandos,
objetivando a sua formação em plenitude.
Desenvolver uma política de descentralização cultural,
visando uma integração permanente da comunidade e a
preservação de seus valores.
Promover e incentivar atividades culturais e artísticas.
Promover o atendimento aos usuários da assistência social, através da implantação e manutenção de programas
projetos e atividades que objetivem a inclusão social.

Órgão

Secretaria Municipal
de Educação

Secretaria Municipal
de Cultura

Secretaria Municipal
de Promoção Social
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
0007

0008

Programa
Programa Municipal de Esporte e Lazer

Programa Municipal de Habitação

Objetivo
Desenvolver e gerenciar a política municipal de esporte e
lazer.
Incentivar o crescimento do esporte que represente os
anseios da população.
Despertar a comunidade a prática esportiva, buscando
concientizá-la de uma importância como meio de socialização e manutenção de saúde, proporcionando melhoria
na qualidade de vida.
Viabilizar parcerias e convênios com entidades visando o
fortalecimento do esporte no Município.
Descentralizar o esporte e lazer através da implantação
de novos equipamentos e espaços físicos adequados a
atividade física.
Atender famílias de baixa renda cadastrada da SEMHA,
diminuindo, conseqüentemente a demanda o que possibilitará que haja um crescimento sustentável.
Relocar famílias que estão morando em regiões de mananciais e fundos de vales, possibilitando o resgate da
cidadania da população alvo,bem como a recuperação
ambiental das áreas degradadas.
Regularizar áreas ocupadas possibilitando que as famílias
tenham acesso ao título de propriedade.
Fiscalizar e implementar ações permanentes de combate
a ocupações irregulares.

Órgão

Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal
de Habitação
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
0009

Programa
Programa Municipal de Urbanismo

Objetivo
Implantar, manter e operar o sistema de sinalização viária
e iluminação pública favorecendo a Segurança Pública.
Promover eficiência urbana, através da rede de transportes
coletivos regulamentados, integrados e seguros.
Conservar e aprimorar as praças, parques e cemitérios, de
forma a propiciar condições ambientais aos usuários por
via de urbanização, ampliação e reforma.
Desenvolver projetos que possam melhorar a qualidade de
vida da população, sob o gerenciamento do departamento
em todas as fases do projeto.
Realizar levantamento de todas as áreas de propriedade
do Município que se encontram ociosas e desenvolver
projetos para utilização das mesmas. Nas regiões onde o
Município não possuir áreas, o Departamento solicitará a
desapropriação.
Atender a demanda de atendimentos e finalizar as Revisões: do Código de Posturas Municipal, do Código de
Obras Municipal e da Lei de Parcelamento Urbano.
Melhorar a qualidade dos serviços prestados, tando no
atendimento quanto na rapidez na análise de projetos e
consultas, bem como modernização dos equipamentos e
materiais de consulta.
Melhorar a qualidade do atendimento ao contribuinte, com
novos equipamentos (diminuindo assim a solicitação de
freqüentes manutenções).

Órgão

Secretaria Municipal
de Urbanismo
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
Programa
0009 Programa Municipal de Urbanismo

Objetivo
Reduzir o volume de papéis no arquivo, pela otimização do
espaço físico, mehorar o acervo das plantas dos arquivos
da divisão, restituição das plantas danificadas, economia
de espaço e conseqüentemente maior flexibilidade de
impressões / cópias.
Facilitar o acesso dos usuários ao tramite das consultas
e projetos através de terminal de consulta externo onde
o contribuinte tenha acesso.
Facilitar a localização de endereços para os serviços dos
Correios, Copel, Sanepar e Telecomunicações.
Realizar o acompanhamento sistemático da evolução urbana da cidade.
Promover estudos e pesquisas no campo do planejamento
urbano, direito urbanístico e urbanismo operacional.
Sugerir ao Chefe do Executivo os instrumentos físicos,
financeiros, legais e os procedimentos necessários para
se atingir os objetivos e metas propugnados no Plano
Diretor.
Promover o planejamento urbano, com a colaboração dos
órgãos e entidades da Administração Municipal, visando
o desenvolvimento harmônico do Município, considerado
a sua integração com os demais Municípios da Região
Metropolitana de Curitiba.
Promover o planejamento do sistema viário e de transportes com a colaboração de órgãos e entidades afins, considerada a sua integração com os demais Municípios da
Região Metropolitana de Curitiba.

Órgão

Secretaria Municipal
de Urbanismo
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
0009

Programa
Programa Municipal de Urbanismo

Objetivo
Propor ao Chefe do Executivo a regulamentação de Setores Especiais e a adoção de Planos Setoriais de Desenvolvimento Urbano como instrumento de implementação
das diretrizes do Plano Diretor.
Coordenar, com órgãos operacionais e setoriais da
administração direta, autárquica, fundacional e empresas
da Administração Municipal, o acompanhamento gerencial dos planos, programas e projetos desenvolvidos.
Incorporar ao planejamento os avanços da técnica e da
tecnologia pertinentes, de modo a atingir nívies cada vez
maiores de qualidade, racionalidade, eficiência e eficácia.
Efetuar uma adequada captação de recursos externos
juntos a entidades de cooperação técnica e financeira das
esferas estadual e federal, bem como a organismos
internacionais, aproveitando a disponibilidade de linhas de
crédito para a viabilização dos planos, programas e projetos de interesse municipal.
Articular suas atividades com órgãos estaduais e federais
relacionados com o planejamento do desenvolvimento urbano, de modo a aumentar a integração desse processo.
Colaborar, quando for solicitado e possível, com órgãos de
planejamento de outras adinistrações municipais do Brasil e do exterior,promovendo uma cooperação técnica horizontal, sempre que não prejudicar o andamento de suas
responsabilidades específicas na admininstração municipal.

Órgão

Secretaria Municipal
de Urbanismo
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
0009

0010

Programa
Programa Municipal de Urbanismo

Programa Municipal de Meio Ambiente

Objetivo
Promover uma diminuição dos desequilíbrios internos entre
os bairros da cidade quanto aos respectivos níveis de urbanização e atendimento dos serviços urbanos básicos.
Propiciar, sempre que possível, a descentralização dos
serviços técnicos especializados, buscando evitar um
excessivo aumento na contratação e pessoal em geral,
pela adequada utilização dos recursos existentes nos
organismos da comunidade técnica, científica e universitária local.
Promover o contínuo aperfeiçoamento técnico e profissional de seus recursos humanos.
Propiciar um adequado relacionamento institucional com
os organismos técnicos representativos da comunidade
local, de modo a permitir sua participação no processo de
planejamento do desenvolvimento da cidade.
Oportunizar estágios técnicos e profissionalizantes para
estudantes de nível superior e médio.
Elaborar Política Ambiental do Município, visando o uso
sustentável dos Recursos Naturais.
Realizar ações com a população promovendo a concientização ambiental da importância da proteção do meio
ambiente e seus reflexos na qualidade de vida.
Acompanhar a instalação de novos empreendimentos na
análise e autorização dos mesmos, exigindo a instalação
de equipamentos de prevenção à poluição.

Órgão

Secretaria Municipal
de Urbanismo

Secretaria Municipal
de Meio Ambiente
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
0011

0012

Programa

Objetivo

Programa Municipal de Obras, Pavimentação e
Conservação de Vias Públicas

Tem como objetivo proporcinar a melhoria da qualidade de
vida da população, através da prestação de serviços e
benfeitorias e sua efetiva fiscalização, transformando as
aspirações da comunidade em benefícios concretos e
permanentes.

Programa Municipal de Agricultura e Abastecimento

Proporcionar aos pequenos produtores rurais, melhoria
das condições de trabalho, facilitando o acesso a assistência técnica, desse modo apoiando a permanência do
mesmo na atividade rural.
Atender os pequenos produtores rurais ou arrendatários
que não possuam máquinas ou determinados implementos agrícolas, através da Patrulha Agrícola Mecanizada.
Melhorar a fertilidade dos solos agrícolas, garantindo esse
recurso às futuras gerações.
Proteger o solo contra o processo de erosão, evitando a
poluição e o assoreamento dos córregos ou rios, garantindo o desenvolvimento agrícola e a manutenção da qualidade da água.
Apoiar e divulgar as festas: da colheita, do morango, do
pinhão, do trigo e outras, promover a festa em comemoração ao dia do Agricultor.
Implantar programas de melhoramento genético em bovinos.
Promover cursos sobre fertilidade do solo e novas técnicas de plantio.

Órgão

Secretaria Municipal
de Viação e Obras Públicas

Secretaria Municipal
de Agricultura e
Abastecimento
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
Programa
0012 Programa Municipal de Agricultura e Abastecimento

0013

Objetivo
Viabilizar programa de proteção a rios e córregos.
Incentivar a exploração de criação de peixes.
Incentivar projetos de Fruticultura.
Propiciar facilidade na produção de alimentos, visando o
abastecimento de alimentos nos centros urbanos.
Proporcionar e incentivar a implantação do sistema de
produção orgânica ou ecológica de produtos alimentícios.
Dirigir esforços com programa de produção, visando uma
agricultura sustentável, conforme prevê a agenda 21
Brasileira.
Atender famílias de baixa renda, facilitando o seu acesso
a uma alimentação balanceada e nutritiva, melhorando a
sua qualidade de vida.
Apoio ao controle de resíduos sólidos (lixo reciclável).
Criação da divisão de assitência técnica ao produtor rural,
com a contratação de técnicos agrícolas e engenheiros
agrônomos.
Programa Municipal de Indústria, Comércio, Turismo Manter uma política de desenvolvimento industrial e coe Trabalho
mercial. Implementar o turismo, objetivando sua sustentabilidade, atraindo desta forma novos investimentos ao Município gerando empregos, renda e qualidade de vida à
comunidade do Município.

Órgão

Secretaria Municipal
de Agricultura e
Abastecimento

Secretaria Municipal
de Indústria, Comércio e
Turismo
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PROGRAMAS DE GOVERNO
Código
Programa
0014 Programa Municipal de Segurança

Objetivo
Prevenir e proibir ações de vandalismo que atentem contra
a incolumidade pública e contra os serviços, bens e instalações municipais.
Executar policiamento ostensivo e preventivo no Município
na fiscalização de normas e leis.
Vigiar e proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município.
Educar, orientar, controlar e fiscalizar com medidas educativas e preventivas junto a comunidade, o trânsito do
Município.
Apoiar as atividades da COMDEC - Defesa Civil.

Órgão

Secretaria Municipal
de Segurança

0015

Programa Municipal de Previdência

Proporcionar e garantir os direitos previdenciários aos
servidores efetivos municipais.

Prev São José

9999

Reserva de Contigência

Atender passivos contingentes, outros riscos e eventos
fiscais imprevistos.

Secretaria Municipal
de Finanças

