
Plano de metas e propostas: 

Governo: 

 Ampliação dos serviços eletrônicos aos cidadãos; 

 Criar a IPTV e o canal da Rádio na Web da Prefeitura de Vinhedo: 

 Integração de novas unidades da Administração Municipal à 

Infovia; 

 Aprimoramento da utilização dos sistemas de e-Gov (Governo 

Eletrônico); 

 Aumentar o número de totens e dos equipamentos da mídia 

indoor; 

 Firmar mais Convênios com o Governo Federal e Estadual; 

 Criação de espaços públicos dotados de toda a infraestrutura 

necessária à inclusão infossocial do cidadão; 

 Aprimorar o Banco de Projetos, para agilizar o processo de 

convênio com o Governo Federal e Estadual; 

 Aprimorar os mecanismos de participação do terceiro setor na 

prestação de serviços de interesse público. 

 

 

Administração: 

 Implantar a Telefonia Social, utilizando a Infovia de Vinhedo, 

permitindo ao cidadão a comunicação local gratuita, e a criação 

de mecanismos que possibilitem a redução de custo de telefonia 

externa à Rede Municipal; 

 Finalizar e unificar a digitalização de todos os processos 

administrativos, gerando mais agilidade na disponibilização 

quando necessário; 

 Aplicar novos processos e métodos organizacional afim de 

agilizar o procedimento de licitação, dando mais celeridade ao 

processo e transparência nos contratos públicos; 

 Vincular os treinamentos realizados ao Plano de Carreira dos 

servidores; 

 Ampliação da Rede Municipal de Dados; 



 Implantação de gestão de processos por meios eletrônicos; 

 Ampliação do Projeto “Data Center”; 

 Ampliação do projeto “Internet para Todos”. 

 

Finanças: 

 Disponibilizar sistema on-line para abertura de processo 

administrativo; 

 Continuar a Modernização Tributária; 

 Implantar Sistema de Gestão em Desenvolvimento Econômico; 

 Implantar o Sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos); 

 Ampliação do sistema municipal de informações; 

 Atualização dos códigos municipais; 

 Implantar a Inteligência Fiscal, aumentando a capacidade de 

arrecadação das principais receitas do município. 

 

 

Jurídico: 

 Revisão da legislação tributária e elaboração de um novo 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, com enfoque no respeito ao 

cidadão;  

 Total informatização dos processos administrativos com 

tramitação eletrônica e possibilidade de consulta ‘online’ de 

todos os atos praticados; 

 Implantação no PROCON da linha telefônica ‘151’ para 

orientações e informações ao cidadão consumidor; 

 Implementação em parceria com a Secretaria da Educação de 

programa de educação financeira na rede municipal e no ensino 

médio. 

 Criação, juntamente com a Controladoria Geral, de normas e 

manuais de padronização de procedimentos internos, aumentando a 

transparência dos atos administrativos; 



 Elaboração de Código Administrativo, visando a ordenação e 

padronização dos processos administrativos da Prefeitura e do fluxo 

documental; 

 Implantação do PAS - Programa de Ajuda ao Superendividado; 

 Fomento à fiscalização cidadã; 

 Instituição do Código de Ética do Servidor e do Agente Político; 

 

Transparência: 

 Implantar o Manual Técnico de Auditoria; 

 Executar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI); 

 Criar a sistematização e informatização dos controles de processos 

junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP); 

 Modernização do Portal Transparência; 

 Otimizar e aprimorar a divulgação dos dados administrativos e 

informações de interesse público, para nos tornarmos referência 

nacional na prática da transparência ativa e passiva; 

 Aprimorar as ferramentas de controle externo e criar uma central 

de atendimento telefônico e eletrônico (156) para profissionalizar, 

padronizar e unificar o atendimento aos cidadãos na Prefeitura, 

melhorando os níveis de acolhimento dos munícipes em suas 

solicitações. 

 

Saúde: 

 Implantação estratégia saúde da família; 

 Reestruturação total da Policlínica e Centro Médico; 

 Informatização da SESA com implantação do prontuário eletrônico; 

 Modernização do Pronto Atendimento da Capela; 

 Ampliação do atendimento Odontológico na Capela; 

 Implantação de mais duas novas UBS; 

 Reforma e Ampliação da UBS III Irmãos;  

 Ampliação do Serviço de Atendimento Multidisciplinar Domiciliar; 

 Ampliação da assistência farmacêutica; 

 Manter e ampliar os investimentos na aquisição de exames de 

média e alta complexidade; 



 Manter o aumento nos mutirões de citologia e mamografia; 

 Ampliar os Serviços de Zoonoses; 

 Ampliar os mutirões de papanicolau e mamografia; 

 

Educação: 

 Revitalização das unidades educacionais; 

 Implantação da Educação Digital, incorporando diferentes 

tecnologias nas unidades educacionais; 

 Implantação da Educação Integral, oferecendo atividades 

diversificadas e complementares para que todas as potencialidades 

sejam desenvolvidas através de estratégias que favoreçam o 

processo de aprendizagem e avaliação, propiciando uma educação 

que crie atitudes inclusivas e humanizadoras de cidadania. 

 Continuidade no cumprimento das metas do Plano Municipal de 

Educação; 

 Revisar e atualizar a Lei Complementar nº 110/11; 

 Construção de novas Unidades Educacionais, de acordo com a 

demanda. 

 Continuar o programa de Formação Continuada, fortalecendo o 

espaço do SABER, buscando parceria com Universidades para a 

formação inicial e continuada dos profissionais da Secretaria de 

Educação e das Unidades Escolares; 

 Manter o atendimento todos os alunos entre 4 e 17 anos de idade, 

na Rede Municipal de Educação - Educação Regular à EJA; 

• Garantir escolarização básica para atendimento da demanda de       

acordo com a necessidade local; 

 Ampliar a divulgação do trabalho desenvolvido nas unidades 

escolares e na Secretaria de Educação nas mídias digitais; 

 Aprimorar as Diretrizes Curriculares Municipais em atenção à 

Educação da Infância e Juventude; 

 Aprimorar o Projeto “Prefeito Amigo da Criança”; 

 Intensificar o ensino de música nas escolas atendendo a Lei nº 

11.769/2008; 



 Construção de novas unidades de creche de acordo com a 

demanda; 

 Aprimorar a Proposta Curricular da Educação Infantil; 

 Adquirir equipamentos novos para as unidades de creche e pré-

escola:  

 Educação de Período Integral nas Escolas que atendem o ensino 

fundamental; 

 Ampliação de projetos que visem a correção do fluxo escolar e 

adequação de idade e série 

 Manter a alfabetização de todos os alunos nos anos iniciais; 

 Fomentar políticas públicas de incentivo ao uso de bibliotecas; 

 Fomentar a pesquisa, a investigação científica e a cultura através do 

uso de salas de arte, acesso à internet a Arte e Ciências; 

 Adequar o oferecimento do transporte escolar; 

 Criar políticas públicas de incentivos aos alunos do curso de 

Educação de Jovens e Adultos visando à inserção no mercado de 

trabalho e no ensino profissionalizante e ensino superior; 

 Manter a qualidade no fornecimento da Merenda Escolar; 

 Ampliar o acervo de materiais pedagógicos das unidades escolares; 

 Aprimorar Atendimento Educacional Especializado (A.E.E.) no 

contraturno escolar: 

 Continuidade e ampliação na parceria com entidades prestadoras 

de serviço a pessoas com deficiência;  

 Ampliar as condições de Acessibilidade nas escolas;  

 Revitalização do Programa “Saúde na Escola” – Parceria com a 

Secretaria de Saúde;  

 Formalização do “Programa de Psicologia Escolar”; 

 Ampliar a oferta de formação continuada para os profissionais da 

educação;  

 Ampliar a parceria com instituições para inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho; 

 

 

Assistência Social: 



 Ampliação do serviço de CRAS e CREAS; 

 Construção de sede própria do CRAS e CREAS; 

 Implantação do CRAS e CREAS itinerante; 

 Implantação do Projeto “Transforma Vinhedo”, conectando 

Organizações Sociais e Voluntários, através de um site integrado 

com as entidades da cidade, os cidadãos que forem efetuar serviço 

voluntário, podem acessar o site e decidir entre as entidades 

cadastradas para realização de atividades junto a essas entidades; 

 Implantação de serviço de enfrentamento às drogas em todas as 

regiões da cidade focando as crianças, jovens e adolescentes; 

 Continuar tendo Gestão Plena na Assistência Social; 

 Estabelecer protocolos intersetoriais de pactuação da atenção aos 

grupos em risco e vulnerabilidade; 

 Criação do Supermercado Social; 

 Criação da Rede de entidades sociais; 

 Implantação do Projeto “Quero Vida” na região da Capela; 

 Implantar serviços intersetoriais para atendimento da pessoa com 

deficiência;  

 Ampliação de vaga do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos nos 

territórios da Capela, Nova Vinhedo e Centro; 

 Criação de uma agenda temática da Assistência Social; 

 Implantação do Projeto “Casa da Paz”, voltado para pessoas que 

buscam no judiciário a separação, interagindo com essas pessoas na 

busca de conciliação ou que a separação não seja traumática para 

os filhos; 

 Implantar o Projeto “Bolsa Cuidador”, que tem por objetivo, 

transferência de renda, a família que necessita de um cuidado, a 

pessoa idosa; 

 Implantar o Projeto “Praça Social”, que busca o envolvimento social 

nas praças da cidade; 

 Implantar o Projeto de “Transferência de Renda Municipal”, 

incrementando os benefícios eventuais; 

 



Habitação: 

 Finalizar a regularização fundiária de todos os imóveis de Vinhedo, 

através do “Programa Morando Legal” e “Programa Cidade Legal” 

da CDHU; 

 Construir de acordo com a demanda habitacional, o maior número 

de moradia popular em parceria com o Governo Federal e Estadual; 

 Implementar nos empreendimentos habitacionais de Vinhedo, 

projeto de geração de renda, esses projetos podem ser 

desenvolvidos em parceria com empresas da cidade, através de lei 

especifica de inventivo; 

 Criação de um programa específico digitalizado e integrado com o 

“SIM” (Sistema Integrado de Informações), contendo todas as 

informações necessárias do grupo familiar; 

 Ampliar o auxílio Técnico e Social às famílias de baixa renda; 

 Criação de leis específicas para habitação. 

 

Defesa Social: 

 Abertura de nova concessão do transporte coletivo; 

 Implantar o Transporte Público Inteligente, adotando um serviço de 

informação ao usuário que realmente oriente sua viagem; 

 Adoção do Bilhete Único, permitindo que o usuário realize 

integração para outra região da cidade pagando apenas uma 

passagem; 

 Adoção do uso de energia renováveis e substituição gradual dos 

combustíveis fosseis por outros com menor potencial de emissão de 

gases de efeito estufa; 

 Ampliação do sistema de monitoramento municipal, para todas 

escolas públicas, parques e praças da cidade; 

 Ampliação do efetivo da Guarda Municipal; 

 Criação do Gabinete de Gestão Integrada; 

 Ampliar o monitoramento constante das áreas de risco; 

 Criar o Plano Municipal de Segurança; 

 Ampliar o Sistema de Inteligência. 

 



 

 

Comércio, Indústria e Agricultura: 

 Promover a desburocratização e descentralização dos processos de 

licenciamento para construção e abertura de empresas, com foco 

na simplificação e consolidação da legislação; 

 Promover campanhas de incentivo a legalização dos 

microempreendedores; 

 Criação da Comissão Municipal de Emprego; 

 Ampliação e descentralização da feira dos produtores rurais da 

cidade; 

 Organizar os pequenos produtores rurais de Vinhedo, para criação 

de uma cooperativa que tenha como meta, fornecer alimentos para 

a merenda escolar da cidade e outras cidades de nossa região;  

 Criação de Lei de incentivos para empresas instaladas dentro de 

setores logísticos; 

 Fomentar junto ao CEPROVI, cursos em parceria Governo do 

Estado/SERT para qualificação da mão de obra atendendo demanda 

das empresas, 20 cursos por ano; 

 Em parceria com as empresas, construir uma creche no distrito 

industrial; 

 Criação de posto do SEBRAE; 

 Oferecer formação e capacitação aos cidadãos interessados na 

abertura de seus próprios negócios por meios de cursos 

profissionais; 

 Inserir os produtores de Vinhedo (agricultura familiar) no 

fornecimento de produtos para as cozinhas industriais do distrito 

industrial; 

 Parceria com Governo Estadual para criação de uma sede da Casa 

da Lavoura em nosso município; 

 Construção e controle do viveiro municipal dedicado ao cultivo de 

mudas de uva para distribuição e plantas ornamentais para 

reposição de nossas praças e jardins; 



 Criação de comitê gestor para administrar e gerir a Lei das Micro e 

Pequenas empresas. 

 

Cultura e Turismo: 

 Atualização do Plano Diretor de Turismo; 

 Continuar a restauração da estação ferroviária, tornando-a um 

espaço de cultura e lazer; 

 Em parceria com a Secretaria de Esportes, tornar a região das 

represas um grande parque de aventura, com atrativos culturais e 

esportivos; 

 Estudo de viabilidade para aproveitamento da sede da Fazenda 

Cachoeira, já tombada pelo COMDEPHAT, visando a sua 

recuperação como patrimônio histórico e cultural, transformando o 

local em museu com visita monitorada; 

 Executar projeto de implantação de novo Centro Cultural no bairro 

da Capela, o qual contemplará Oficinas Culturais, Biblioteca Pública, 

Salão para atividades da Terceira Idade e Sala Multiuso; 

 Reforma total do Memorial do Imigrante, tornando o espaço 

acessível, com implantação de centro de informações turísticas, 

bem como reformas estruturais em todos os prédios, cobertura no 

anfiteatro, com o intuito de tornar o local viável para eventos 

diversos e apresentações diurnas e noturnas; 

 Reforma completa, adequação, informatização da Biblioteca 

Municipal, tendo como referência o conceito contemporâneo de 

Bibliotecas, e disponibilizar todo o acervo de títulos em sites 

especializados e de domínio público; 

 Construção de um grande Centro de Convenções, aproveitando a 

localização da cidade, por estar entre duas rodovias importantes e 

ainda do aeroporto de Viracopos, levando Vinhedo ao mundo dos 

negócios; 

 Promover maiores investimentos no projeto “Cultura na Praça”, 

garantindo a qualidade dos produtos culturais e artísticos 

apresentados que tem como objetivo levar ações de cunho cultural 

às diversas praças da cidade e espaços alternativos; 



 Criar Lei de incentivo à Cultura, com a participação das empresas da 

cidade, tendo como foco o incentivo à produção artística e cultural, 

para os artistas moradores da cidade; 

 Criação do Conselho de patrimônio artístico, histórico e cultural; 

 Dar maior visibilidade ao projeto “Encantos de Vinhedo”, onde uma 

vez ao mês, grupos são convidados a fazer um city tour pela cidade, 

que tem como objetivo tornar conhecidos os pontos turísticos, bem 

como as propriedades rurais e de interesse turístico; 

 Implantação de Sinalização Turística; 

 

Esportes e Lazer: 

 Reestruturação do Espaço Esporte; 

 Construção do Complexo Esportivo Capela; 

 Construção de três Parques de Esportes Radicais; 

 Ampliar os Horários das modalidades esportivas; 

 Reestruturar as modalidades Coletivas: Futebol, Futsal, Voleibol, 

Basquetebol e Handebol; 

 Incrementar o apoio logístico das Equipes de Alto Rendimento; 

 Maior investimento nas modalidades do Atletismo; 

 Apoio às modalidades do Ciclismo e difusão do uso de Bicicletas; 

 Atividades de lazer com ênfase no convívio em sociedade; 

 Estruturação das praças esportivas e aparelhos de lazer; 

 Difundir as atividades do Centro de Excelência Esportiva “Dorival 

Cieni”; 

 Implantação do Biribol na modalidade de Esporte Aquático; 

 

Saneamento Básico: 

 Construção de duas represas; 

 Desassoreamento das represas da cidade; 

 Construção de três reservatórios de água tratada com capacidade 

para 2 milhões de litros cada; 

 Continuar a troca da rede de água potável antiga da cidade, com 

vistas as redução das perdas no sistema; 



 Estender a rede de água potável da cidade para as regiões ainda 

não atendidas; 

 Ampliação da ETE Capivari; 

 Ampliação da ETE Pinheirinho; 

 Reforma e manutenção nos locais de captação de água de Vinhedo; 

 Ampliar o cadastro técnico das redes de distribuição de água;  

 Atualização do levantamento planialtimétrico georreferenciado; 

 Efetuar parceria com contribuintes que tem reserva natural de agua 

em suas áreas, assessorando e contribuindo para a manutenção e 

preservação, como possível reserva de recurso de água bruta para o 

Município 

 Recuperar a lagoa do Distrito Industrial em parceria com 

Empresários, aumentando o volume de água;     

 Implantação de novas redes coletoras de esgotamento sanitário em 

bairros ainda desprovidos do serviço atendendo novas regiões e 

mais vinhedenses, visando a universalização do serviço;  

 Manter em 100% o tratamento do esgoto coletado no município;  

 Ampliar o combate a ligações irregulares de água de chuva na rede 

de esgoto;  

 Combate a ligações clandestinas de esgoto; 

 Criação de Departamento específico para combate de perdas no 

sistema; 

 

 

 

Meio Ambiente e Urbanismo: 

 Ampliar o reflorestamento e recuperação de nossas nascentes, 

desenvolver programas para adoção de boas práticas capazes de 

promover a redução do consumo e viabilizar o reuso da água; 

 Ultrapassar a meta da Organização Mundial de Saúde que 

recomenda um mínimo de 12m² de área verde por habitante; 

 Aumentar a ofertas de áreas de convívio comum (parques e afins); 

 Execução do Plano de Resíduos Sólidos, colocando Vinhedo entre as 

cidades brasileiras que mais reciclam no país; 



 Preservação e recuperação de áreas degradadas; 

 Realização do Inventário de arborização Urbana, intensificando o 

plantio de árvores no sistema viário; 

 Ampliar o projeto de Educação Ambiental nas escolas; 

 Implantação do projeto de Sustentabilidade Hídrica; 

 Ampliação da Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis; 
 Apoio à Cooperativa de Catadores. 

 

 

Obras: 

 Em parceria com a iniciativa privada promover estudo para 

construção do Novo Paço Municipal; 

 Duplicação da Avenida João Edueta na Capela; 

 Finalização das obras do Parque Urbano da Capela; 

 Finalização das obras do segundo acesso ao Distrito Industrial; 

 Interligação da Av. Independência com Valinhos e prolongamento a 

via de acesso a Louveira; 

 Execução e adaptação de calçadas em locais que não existem em 

atenção às normas de acessibilidade; 

 Execução da instalação de gabiões no córrego Sterzeck, 

possibilitando a interligação do Jd. Três Irmãos com a Estrada da 

Boiada; 

 Execução de manutenção das passagens e transposições existentes 

e a realização de estudos onde não temos aduelas ou pontes; 

 Abertura de novas ruas em locais de tráfego intenso, melhorando o 

fluxo de veículos conforme Plano de Mobilidade Urbana; 

 Implantação do programa de manutenção preventiva nas ruas da 

cidade; 

 Abertura de avenida marginal à linha férrea na Vila Cascais; 

 Interligação e construção de novas ciclovias na cidade, permitindo 

acesso a todas as regiões de Vinhedo; 

 Melhorar as condições para pedestres (calçadas e faixas) em 

atenção às normas de acessibilidade; 



 Execução de Projeto em parceria com o Governo do Estado para 

construção de viaduto sobre a Rodovia Anhanguera, abrindo nova 

ligação entre o bairro da Capela e o Centro da cidade;  

 Estudos e ampliação da rede de drenagem nas principais avenidas 

de Vinhedo; 

 Estudos, ampliação e manutenção da rede de Escolas, Creches e 

Prédios Públicos; 

 Estudos, ampliação e implantação da terceira fase do Programa 

Morando Legal; 

 Estudo para implantação de Passagem de Nível interligando Avenida 

da Saudade e Estrada da Capela; 

 Estudo para implantação de Passagem de Nível interligando Avenida 

dos Imigrantes, Estrada da Boiada e Av. Aparecida Telau Serafim. 

 

 

 

 

Serviços: 

 Desenvolvimento de políticas e programas de redução na geração 

de resíduos sólidos e de incentivo à reciclagem; 

 Implantação de lixeiras informatizadas de coleta seletiva com 

contêineres subterrâneos; 

 Implantar projeto paisagístico moderno em toda extensão da 

Avenida Independência e barrancão do Colucci, transformando no 

maior jardim vertical e horizontal do país; 

 Aumentar as equipes de manutenção, implantando a manutenção 

preventiva; 

 Ampliar a troca gradativa das atuais lâmpadas por led, gerando uma 

luminosidade melhor e economia para cidade; 

 Implantar sistema online de gerenciamento para registro de 

lâmpadas queimadas; 

 Implantação do Projeto “Feira limpa”; 

 Reforma e revitalização do bosque para que a população possa 

usufruir do espaço para o lazer; 



 Implantação do sistema de gestão do município para os serviços de 

limpeza pública, disponibilizando cronograma de ação para a 

população. 


