
 
 
APRESENTAÇÃO 
 

 

Uma visão inovadora de gestão pública para garantir mais qualidade de 

vida à nossa população é o que pretendemos implantar em nossa cidade. O 

que estamos propondo nas próximas páginas não é um elenco de promessas, 

mas sim um compromisso com cada morador de Jales. 

 

São propostas que vão orientar as ações durante o nosso governo, mas 

elas estarão abertas às contribuições da sociedade. Isso porque queremos 

implantar um Programa de Governo que atenda, de fato, à expectativa da 

população.  

 

Nossas propostas refletem o nosso objetivo de potencializar as 

vocações de Jales, estimulando a vinda de novos empreendimentos, gerando 

mais emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento humano e social. 

 

Queremos uma cidade onde todos possam participar das decisões sobre 

os investimentos públicos e fiscalizar os serviços prestados pela Prefeitura. 

Uma cidade onde esses serviços sejam suficientes e eficientes, geridos de 

forma moderna e transparente. 

 

Vamos trabalhar para construção de uma cidade mais agradável, justa e 

com inclusão social, pois ela é nosso núcleo mais forte, depois da família. É na 

cidade que as pessoas nascem, moram, estudam, trabalham e se divertem. 

Eis o que queremos: 

 

 Jales acolhedora, inclusiva e de oportunidade; 

 Jales com qualidade de vida pra todos; 

 Jales crescendo no ritmo do Brasil e gerando empregos; 

 Jales democrática, com gestão participativa, transparente e eficiente; 

 Jales engajada no fortalecimento da região. 

 
 



 
 
SERVIDOR PÚBLICO 
 
 

 Manutenção do pagamento do 14º Salário; 

 

 Elaboração de projeto de lei que vise aperfeiçoar o Plano de Carreira do 

servidor público, criando critérios para evolução funcional. 

 

 Desenvolvimento de política de reajustes salariais que permitam avançar 

na recuperação salarial do funcionalismo; 

 

 Pontualidade no pagamento dos salários dos servidores públicos 

municipais até o 5º dia útil do mês subseqüente; 

 

 Melhorar o valor do auxilio alimentação concedido aos servidores 

municipais de todas as faixas salariais; 

 

 Nomeação de superintendente qualificado e identificado com os princípios 

de sobrevivência e sustentabilidade do Instituto Municipal de Previdência 

Social; 

 

 Garantir requisitos de segurança e oferecer equipamentos de proteção 

individual e uniformes aos funcionários expostos à riscos; 

 

 Investir na capacitação e treinamento dos servidores municipais; 

 

 Estabelecer parcerias com entidades representativas do funcionalismo 

visando promover a integração entre servidores públicos municipais. 

 
 
 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

 Democratizar a elaboração do orçamento municipal; 



 

 Estimular a participação de crianças e adolescentes nas decisões que 

lhes dizem respeito, estimulando o seu protagonismo e fortalecendo sua 

consciência de cidadania; 

 

 Desenvolver ações de participação cidadã no conjunto do governo; 

 Respeito às comunidades e diferenças culturais; 

 

 Melhoria do padrão de vida das comunidades; 

 

 Diminuição das desigualdades sociais. 

 

 

SAÚDE 

 

 Garantir a melhoria e a humanização do atendimento da rede de saúde 

pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda 

efetivamente à expectativa da população. 

 

 Atender à demanda gerada no município, dentro do princípio da 

universalidade, com atenção integral à saúde de forma humanizada e com 

equidade. 

 

 Implantação do Disque-Saúde, que possibilitará a marcação de consultas 

através de ligação telefônica 

 

 Ampliação dos índices de vacinação do município; combate permanente à 

Dengue e a Leishimaniose, com a realização de campanhas de educação 

sanitária e ambiental nas escolas e comunidades; 

 

 Estruturação da atenção básica por meio de rede de unidade e saúde; 

 

 Capacitação adequada dos profissionais de saúde; 



 

 Fortalecimento do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Jales 

– Consirj; 

 

 Investimentos estratégicos na expansão dos serviços de média e alta 

complexidade; 

 

 Investimentos e melhorias na área de saúdo bucal; 

 

 

 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

 

 Criação de dispositivos para a atração de investimentos, visando o 

aumento na geração de riquezas no município; 

 

 Criação de grupos elaboração e acompanhamento de projetos, 

coordenado por um especialista em projetos, orçamentos e fundos com 

recursos públicos; 

 

 Criação de incentivo à micro, pequena e médias empresas, que são as 

grandes geradoras de empregos; 

 

 Instalação de Incubadoras de Empresas, a fim de auxiliar novas empresas 

em seus primeiros passos. 

 

 Reativação do PRODIJAL, com administração colegiada e representativa 

e a missão de articular Parcerias Público Privado no âmbito dos Distritos 

Industriais I, II e III; 

 



 Realização de obras de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento 

dos Distritos Industriais I, II e III, além da criação do Distrito Industrial IV e 

após a conclusão das obras nos três primeiros Distritos Agroindustrial; 

 

 Incentivo à criação de Associações e Cooperativas de Trabalho e 

Produção, com o objetivo de gerar ocupação e, em alguns casos, tirar o 

trabalhador da informalidade. 

 

 Incentivos à instalação de Cooperativas de Costura Industrial, artesanato 

e outros, objetivando aproveitar a força de trabalho feminino; 

 

 

EXPANSÃO COMERCIAL 

 

 

 Adoção de iniciativas visando a implantação de um processo gradual de 

expansão comercial, contemplando áreas que perderam vitalidade 

econômica e novas artérias de desenvolvimento; 

 

 Realização de ações planejadas que envolvam investimentos do Poder 

Público e a mobilização de comerciantes e proprietários de imóveis para a 

criação de zonas comerciais; 

 

 Estímulos fiscais para implantação de novos pólos comerciais; 

 

 

POLÍTICA INDUSTRIAL 

 

 

 Apoio irrestrito às pequenas indústrias locais; 

 

 Viabilização da expansão dos parques industriais e instalação de novas 

indústrias; 



 

 Criação de incubadoras industriais, visando fomentar a instalação de 

micro e pequenas indústrias, com assessoria para gestão técnica e 

empresarial; 

 

 Aquisição de nova área e implantação do Distrito industrial IV, com toda 

infraestrutura básica requerida (asfalto, energia elétrica, água e esgoto). 

 

 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 

 

 Criação de programa de estímulo à agricultura ecológica; 

 

 Criar o programa de Turismo Rural com venda direta ao consumidor; 

 

 Implantação de programa de revitalização da viticultura; 

 

 Criação de programa de capacitação dos agricultores, para melhoria da 

produção, comercialização e gerenciamento da produção; 

 

 Criação de programa de incentivo à produtividade da pecuária leiteira; 

 

 Estimular a organização solidária da produção em grupos e associações, 

visando o aumento nos ganhos do produtor mediante possibilidades reais 

de diminuição de custos de produção e melhoria nas vendas; 

 

 Fomentar a diversificação econômica da propriedade rural; 

 

 Aquisição de máquinas e equipamentos mais novos para utilização na 

conservação das estruturas rurais; 

 



 Promoção de programa planejamento de conservação preventiva das 

estradas rurais. 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

 

 Garantir programa permanente de capacitação docente, diretores, 

coordenadores e funcionários, como instrumento de melhoria da 

qualidade de ensino; 

 

 Gestão democrática da política educacional do município, garantindo o 

caráter deliberativo do Conselho Municipal de Educação e oferecendo 

transparência na gestão de recursos; 

 

 Investimento permanente em tecnologias educacionais, especialmente 

recursos áudio-visuais e informática; 

 

 Autonomia da Secretaria da Educação e Conselho Municipal da Educação 

no investimento dos recursos estabelecidos em lei. 

 

 Eliminação de eventual déficit de vagas na educação de zero a cinco 

anos, atendendo plenamente a demanda; 

 

 Aprimorar a política de entrega dos uniformes e materiais escolares, 

assegurando sua qualidade e prazos de entrega; 

 

 Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal e 

estadual; 

 

 Consolidar a capacitação dos educadores na utilização da informática e 

de outras linguagens de comunicação; 



 

 Garantia de merenda escolar de qualidade e aplicação transparente dos 

recursos destinados à alimentação escolar; 

 

 Aperfeiçoamento do programa de erradicação do analfabetismo; 

 

 Implantar o programa de evasão escolar zero. 

 

 Buscar novas instituições de Ensino Superior Público, Universidade 

Federal, Estadual e Instituto Federal criando as condições de instalação 

no município de Jales; 

 

 

 

CULTURA 

 

 

 Investir na formação cultural, abrangendo as diversas linguagens 

artísticas, com atividades voltadas para diferentes grupos; 

 

 Aumentar os incentivos e proporcionar melhores condições aos músicos 

da Corporação Musical; 

 

 Promoção de gestões para criação da Escola Municipal de Música, 

aproveitando os recursos humanos e materiais da Corporação Musical; 

 

 Criar Programa Municipal de Fomento às Artes em Jales, que dará apoio 

a iniciativas nas linguagens teatral, musical, literária, coreográfica, plástica 

e das culturas populares tradicionais e contemporânea. 

 

 Secretaria da Cultura, com recursos para implementar a cultura em nosso 

município de cultura de forma paritária entre sociedade civil organizada e 

poder público. 



 

 

 

ESPORTE E LAZER 

 

 

 Oficialização e aperfeiçoamento de um calendário anual de eventos para 

os setores de esporte e lazer; 

 

 Reformas, manutenção e construção de praças esportivas;  

 

 Reformas e melhorias nos campos de futebol existentes na zona rural; 

 

 Manutenção e aperfeiçoamento das parcerias existentes com as 

associações esportivas ativas no município; 

 

 Estabelecimento de convênios com empresas privadas e academias para 

implantação de projetos de atividades esportivas e de lazer nos bairros na 

zona urbana e rural; 

 

 Apoio à melhor idade, com implantação de estrutura operacional dotada 

de técnicos esportivos qualificados para desenvolvimento de atividades 

físicas, esportivas e de lazer dirigidas ao cidadão da melhor idade; 

 

 Promoção de atividades de esporte, lazer, saúde e educação, propiciando 

melhorias na qualidade de vida da população com idade superior a 60 

anos; 

 

 Implantação de política de capacitação continuada a técnicos desportivos 

e servidores da Secretaria Municipal de Esportes. 

 

 Parceria entre Secretaria de Esporte e Secretaria de Saúde para 

promoção de atividades físicas nas Unidades Básicas de Saúde. 



 

 

 

OBRAS E URBANIZAÇÃO 

 

 Recapeamento asfáltico permanente e planejado, com opção pelo CBUQ, 

que possui maior durabilidade e resistência; 

 

 Criação de um departamento de praças e jardins para promover a 

estruturação de novas praças e o serviço de manutenção das existentes. 

 

 Elaboração de projeto para transferência das instalações do Terminal 

Rodoviário para o local que atenda os requisitos de logística; 

 

 Elaboração de projeto visando a viabilização da transferência do 

aeroporto para local que atenda os requisitos de dimensão da pista de 

pouso/decolagem de aeronaves de grande porte; 

 

 Viabilização de recursos para construção de dois viadutos sobre trilhos da 

Ferroban, de acordo com projeto aprovado no Ministério dos Transportes; 

 

 Criar Programa Jales Bem Cuidada, priorizando o planejamento integrado 

dos trabalhos de manutenção da cidade, como capina, limpeza de 

bueiros, poda de árvores, pintura de guias, sinalização, desratização e 

iluminação, garantindo uma cidade limpa e bem cuidada; 

 

 Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar 

sua adequada conservação; 

 

 Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios 

públicos. 

 

 



 

HABITAÇÃO 

 

 

 Implantação de projeto visando intermediar o acesso e financiamento para 

construção de casas populares em lotes fora de conjuntos habitacionais, 

para quem já possui terreno; 

 

 Aquisição e doação de terreno à CDHU para implantação de moradias 

para famílias com renda entre 1 e 6 salários mínimos; 

 

 Aquisição e doação de terreno à CDHU para implantação de 

apartamentos em prédios para famílias com renda familiar de 1 a 6 

salários mínimos; 

 

 Identificar áreas vazias que não cumprem a função social da propriedade; 

 

 Elaborar critérios para o atendimento habitacional, priorizando as 

demandas; 

 

 Melhorar a qualidade do ambiente urbano e implementar uma política 

habitacional compatível com as políticas de gestão e de saneamento 

ambiental. 

 

 

 

PROMOÇÃO SOCIAL 

 

 

 Garantir a integração dos programas de transferência de renda federal e 

estadual, para ampliar o atendimento às famílias em situação de 

vulnerabilidade; 

 



 Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família e a 

comunidade; 

 

 Descentralizar o Centro de referência da Assistência Social (CRAS), 

visando atender a demanda do município nas áreas de maior 

vulnerabilidade; 

 

 Promover ações integradas nas áreas de Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a 

prevenção e a atenção à família; 

 

 Promover articulações com o governo federal e estadual para aplicação 

de recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta de serviços à 

criança, ao adolescente e suas famílias; 

 

 Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 

todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus 

tratos, exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao 

adolescente. 

 

 Instalação de espaços comunitários para atendimento aos jovens visando 

despertar seu potencial e integrá-los à família, comunidade e escola; 

 

 Implantação de ações de promoção, apoio e estímulo à criação de 

cooperativas ou outras formas de organização solidária da produção, para 

geração de emprego e renda; 

 

 Promover a inclusão da  pessoas portadora de necessidades especiais no 

convívio da sociedade; 

 

 Atendimento às necessidades emergências como fornecimento de 

medicamentos, consultas ou exames especializados, e outros benefícios 

eventuais a família de baixa renda; 



 

 Implantação de ações que visam melhorar a qualidade de vida das 

pessoas da melhor idade. 

 

 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

 Implantação de modero sistema de atendimento ao cidadão via telefone 

e internet, garantindo acompanhamento adequado da solicitação do 

município e com prazos definidos para realização dos serviços; 

 

 Modernizar o processo de trabalho, com implantação de sistemas 

tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações e a qualidade 

das ações desenvolvidas; 

 

 Garantir que os servidores participem de forma concreta na discussão, 

na implantação e na avaliação das ações realizadas; 

 

 Instituir política de recursos humanos que valorize, respeite e reconheça 

os servidores, com investimento na capacitação e na qualificação 

profissional, sempre com vistas à melhoria dos serviços prestados; 

 

 Utilizar os sistemas de tecnologia de informação na busca de agilidade, 

simplificação das tarefas, redução de custos das operações e prestação 

direta e transparente de serviços e informações aos munícipes; 

 

 Aderir ao programa Cidades Sustentáveis, com a finalidade de melhorar 

as ações administrativas e a aplicação dos recursos. 

 

 

 

ENDIVIDAMENTO 



 

 Administração correta da arrecadação municipal, a fim de não permitir 

que as dívidas comprometam o projeto de desenvolvimento do 

progresso de Jales. 

 

 Manutenção dos pagamentos de parcelamento de dívidas anteriores, em 

especial com o Instituto Municipal de Previdência Social do Município de 

Jales; 

 

 Cuidar dos recursos públicos com aplicação correta, a fim de evitar 

novas dívidas. 
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