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MENSAGEM DO PREFEITO

 APRESENTAÇÃO1.

Os últimos anos trouxeram grandes
desafios para todos nós.
Encontramos um cenário de
pandemia de covid-19, dificuldades
econômicas e de aumento da
vulnerabilidade social. Mas nos
inspiramos no nosso povo
diademense, que é forte, resistente
e segue em frente. E, apesar das
dificuldades, tanto as herdadas
quanto as novas, conseguimos
avanços em áreas importantes e
que já deram uma nova cara para
Diadema. 
 
Aproveito para prestar minha
solidariedade a todas as famílias
que perderam pessoas queridas
durante a pandemia.
Reconhecimento e gratidão aos
profissionais de saúde, que
trabalharam na linha de frente e se
colocaram em risco para salvar
tantas vidas. 

Graças a um grande processo
participativo de planejamento das
ações do nosso governo, temos
clareza do que e de como fazer o
que ainda precisa ser realizado na
nossa cidade. 
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Tendo como princípio fundamental a participação das pessoas, tomamos
como nosso principal instrumento de planejamento o Plano Plurianual -
PPA, construído a partir de um processo amplo, participativo e democrático:
o "Bora Participar". 

Mesmo com todas as dificuldades, conseguimos realizar audiências
públicas virtuais contemplando todas as regiões e com setores sociais
importantes do município.  Participaram quase 1500 pessoas, além da
consulta à população, que resultou em 4905 votos e a sugestão de 613
diretrizes para diversas áreas da gestão municipal, elencando Saúde,
Educação e Segurança Cidadã como as principais.

Considerando, então, as contribuições valiosas da população e o Programa
de Governo eleito nas urnas representado pela nossa candidatura em 2020,
passamos também a ter um olhar importante sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - ODS.  Integramos os Objetivos e Metas da
Agenda 2030 da ONU aos nossos programas e indicadores. Com isso,
mostramos ao Mundo que Diadema trilha, também, o caminho do
desenvolvimento sustentável e da justiça ambiental e territorial.

Este documento, o Plano de Metas, é a consolidação dos três grandes
norteadores da política e do planejamento do nosso governo: o Programa
de Governo, o Plano Plurianual e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Aqui, conseguimos analisar, à luz das cinco macrodiretrizes do
PPA (Cidade Saudável e Mais Humana; Cidade de Oportunidades; Cidade
com Cultura de Paz e Inclusão Social; Cidade Educadora, Justa e Conectada
e Cidade para as pessoas, Democrática e Sustentável), todos os programas
de governo, seus objetivos estratégicos, os indicadores para avaliação da
implementação, os ODS e metas contempladas, além dos compromissos de
governo assumidos durante a campanha eleitoral em 2020. 

A nossa forma de governar é esta: com participação e critérios técnicos
andando lado a lado. Juntos, vamos, cada dia mais, recuperar o sorriso no
rosto do nosso povo e construir uma Diadema mais feliz e mais justa. 

José de Filippi Júnior
Prefeito
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2. PLANO DE METAS

O presente documento apresenta o Plano de Metas de Diadema,
instrumento formulado a partir da relação entre o Plano Plurianual (PPA), os
compromissos de governo oriundos do Programa de Governo eleito pela
população nas eleições municipais de 2020 e os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável com a responsabilidade de parametrizar os
indicadores e as metas a serem atingidos, além de subsidiar o
planejamento governamental e a implementação e avaliação de políticas
públicas. É uma síntese, portanto, da visão de futuro de Diadema
considerando o lapso temporal de 2022 a 2025, o mesmo do PPA. 

Desde o início da atual gestão, o governo tem se empenhado em planejar e
promover o desenvolvimento de Diadema a partir da participação popular,
tanto na consulta quanto na implementação e avaliação das políticas. Desse
modo, o PPA 2022-2025, instrumento fundamentalmente de planejamento
orçamentário, tornou-se, também, a principal peça de planejamento
governamental a partir da ampla participação dos moradores e moradoras
da cidade que contribuíram com a indicação de seus anseios e
necessidades para a construção de uma cidade mais justa e com qualidade
de vida. 

Durante o processo de elaboração do PPA, foram realizadas audiências
públicas com diversos segmentos sociais e também por território -
considerando a microrregionalização de Diadema. Devido às restrições
sanitárias impostas pela pandemia de covid-19, as audiências ocorreram de
forma virtual. Para além da participação nos encontros, a população pôde
contribuir também propondo diretrizes e votando nas políticas que
consideravam de maior interesse. 

Vale destacar, também, que as equipes de Participação Popular
percorreram os bairros da cidade para possibilitar a contribuição das
pessoas que tivessem alguma dificuldade de acesso à internet ou de operar
as ferramentas virtuais - fazendo, inclusive, um processo formativo com a
população para potencializar o exercício da cidadania. 

OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

PLANO DE METAS 2022-2025 08
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Assim, ao final do processo, foram 613 diretrizes sugeridas, 4.905 votos e a
participação de 1.451 pessoas nas audiências regionais e 2.196 nas setoriais.
Dentre os principais temas de interesse dos munícipes destacam-se Saúde,
Educação, Segurança Cidadã, Meio Ambiente e Esporte e Lazer. 

Para além do processo participativo, o Plano Plurianual foi elaborado com
base nos Compromissos do Programa de Governo, unindo dois
componentes fundamentais: as propostas apresentadas em campanha que
foram escolhidas nas urnas e a participação popular após as eleições.
Ademais, houve a preocupação de incorporar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável aos seus programas, como indica o ciclo:

A AGENDA 2030 E OS ODS
Desenvolvimento Sustentável é um conceito que, durante alguns anos, foi
mais diretamente associado apenas à questão ambiental. Hoje, no entanto,
define-se por um processo que consta de três pilares fundamentais: o social,
o econômico e o ambiental. Do desafio de aglutiná-los em prol de uma
agenda comum de atuação internacional, nasceu a Agenda 2030: um
documento assinado por diversos países com objetivo de promover
concomitantemente ações pela inclusão social, crescimento econômico e
proteção ao meio ambiente.

ODS - Objetivos de
Desenvolvimento

Sustentável

Programa de
Governo

Participativo

PPA - Plano
Plurianual

Participativo 

Plano de Metas
2022 - 2025
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A Agenda é composta por 5 dimensões, os "5Ps", pilares fundamentais que
orientam os objetivos preconizados pelo documento de forte caráter
intersetorial. São eles: Pessoas; Prosperidade; Planeta; Parcerias e Paz. 

Pela Agenda 2030, foram estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - ODS, que somam 17 e são acompanhados por 169 metas. Esses
objetivos combinam os principais problemas que devem ser enfrentados
para que o desenvolvimento sustentável possa ser minimamente alcançado
globalmente até o ano de 2030. Assim, os ODS, conforme o compromisso
firmado, devem guiar ações de nível internacional, nacional e local a serem
realizadas pelo poder público, setor privado, academia, sociedade civil
organizada e todas as pessoas comprometidas com o futuro do planeta.
Segue abaixo imagem com a relação dos 17 objetivos:

Imagem: ENAP, 2022
 

O PPA Participativo 2022-2025 foi instituído a partir do Projeto de Lei nº 50,
de 29 de setembro de 2021, contendo 5 macrodiretrizes: Cidade Saudável e
Mais Humana; Cidade de Oportunidades; Cidade com Cultura de Paz e
Inclusão Social; Cidade Educadora, Justa e Conectada; e Cidade para as
pessoas, Democrática e Sustentável. Tendo como marco divisório as
macrodiretrizes, tem-se, nas seções seguintes, a síntese envolvendo os
programas, seus objetivos, justificativas e indicadores, além dos
compromissos de governo contemplados e, finalmente, os ODS e suas
metas.
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MACRODIRETRIZES 
PPA PARTICIPATIVO 2022-2025

CIDADE DE OPORTUNIDADES

CIDADE COM CULTURA DE PAZ E INCLUSÃO SOCIAL

CIDADE EDUCADORA, JUSTA E CONECTADA

CIDADE SAUDÁVEL E MAIS HUMANA

CIDADE PARA AS PESSOAS, DEMOCRÁTICA E SUSTENTÁVEL

Cada macrodiretriz traz uma série de programas temáticos que totalizam
29 e estão distribuídos entre as secretarias municipais. Neste relatório será
possível visualizar todos os programas que relacionam-se à Agenda 2030. 

0008 - Fortalecer e ampliar as proteções
básicas, especial e vigilância
socioassistencial

Acabar com a pobreza
em todas as suas
formas, em todos os
lugares

0016 - Diadema mais cooperativa e solidária

0012 - Reestruturar a política de segurança
alimentar e nutricional com desenvolvimento
local e sustentável

Acabar com a fome,
alcançar a segurança
alimentar e melhoria da
nutrição e promover a
agricultura sustentável

MACRODIRETRIZES,
PROGRAMAS E ODS

PLANO DE METAS 2022-2025 11



0006 - Mobilidade sustentável e segura
0019 - Jogue limpo com Diadema
0030 - Reestruturação da rede de atenção
básica
0031 - Fortalecimento da atenção
especializada, vigilância em saúde, gestão e
controle social
0032 - Reestruturação da rede de urgência,
emergência e hospitalar

Garantir o acesso à
saúde de qualidade e
promover o bem-estar
para todos, em todas
as idades

0004 - Compartilhando cultura
0009 - Direito à educação
0010 - Garantia da qualidade social da
educação
0033 - Qualificação e requalificação
profissional para jovens e adultos

Assegurar a educação
inclusiva e equitativa e
de qualidade, e
promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo
da vida para todos

0001 - Diadema plural, transparente e
cidadã
0005 - Segurança cidadã, preventivo
territorial, integral e antirracista

Alcançar a igualdade
de gênero e
empoderar todas as
mulheres e meninas

0002 - Direito à moradia digna

Garantir disponibilidade
e manejo sustentável da
água e saneamento
para todos

0008 - Fortalecer e ampliar as proteções
básicas, especial e vigilância
socioassistencial
0016 - Diadema mais cooperativa e solidária
0017 - Emprega Diadema
0018 - Diadema da inovação e do
desenvolvimento tecnológico
0033 - Qualificação e requalificação
profissional para jovens e adultos

Promover o
crescimento
econômico
sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego
pleno e produtivo, e
trabalho decente para
todos 0015 - Diadema moderna e bem cuidada

0018 - Diadema da inovação e do
desenvolvimento tecnológico
0021 - Diadema conectada, participativa e
planejada

Construir
infraestrutura
resiliente, promover a
industrialização
inclusiva e sustentável,
e fomentar a inovação

PLANO DE METAS 2022-2025 12



0020 - Bem viver Diadema
0021 - Diadema conectada, participativa e
planejada

Reduzir a
desigualdade dentro
dos países e entre eles

Tornar as cidades e os
assentamentos
humanos inclusivos,
seguros, resilientes e
sustentáveis

0011 - Qualificar as ações de esporte e lazer
na cidade com gestão democrática dos
equipamentos
0012 - Reestruturar a política de segurança
alimentar e nutricional com desenvolvimento
local e sustentável
0017 - Emprega Diadema
0019 - Jogue limpo com Diadema
0020 - Bem viver Diadema
0022 - Gestão moderna e eficiente

Assegurar padrões de
produção e de
consumo sustentáveis

Tomar medidas
urgentes para combater
a mudança do clima e
seus impactos

0013 - Relações governamentais,
federativas e internacionais

Fortalecer os meios de
implementação e
revitalizar a parceria
global para o
desenvolvimento
sustentável

0001 - Diadema plural, transparente e
cidadã
0005 - Segurança cidadã, preventivo
territorial, integral e antirracista
0008 - Fortalecer e ampliar as proteções
básicas, especial e vigilância
socioassistencial
0021 - Diadema conectada, participativa e
planejada
0024 - Assistência judiciária, defesa do
consumidor e apoio à cidadania
0025 - Defesa dos interesses do município
em processos judiciais e administrativos e
orientação jurídica

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas
para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso
à justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis
e inclusivas em todos
os níveis

0001 - Diadema plural, transparente e
cidadã
0008 - Fortalecer e ampliar as proteções
básicas, especial e vigilância
socioassistencial
0028 - Gestão das finanças municipais

0002 - Direito à moradia digna
0003 - Desenvolvimento urbano
0004 - Compartilhando cultura
0007 - Transporte para todos 
0015 - Dadema moderna e bem cuidada
0019 - Jogue limpo com Diadema
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QUALIFICAR AS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE COM
GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS EQUIPAMENTOS

Programa 0011

REESTRUTURAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL COM DESENVOLVIMENTO LOCAL E
SUSTENTÁVEL

Programa 0012



2022 2023 2024 2025

7.500 8.000 8.500 9.000

Macrodiretriz Cidade Saudável e Mais Humana

QUALIFICAR AS AÇÕES DE ESPORTE
E LAZER NA CIDADE COM GESTÃO
DEMOCRÁTICA DOS EQUIPAMENTOS

Programa 0011

Secretaria de Esporte e Lazer

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Qualificar as ações de esporte e
lazer na cidade com gestão
democrática dos equipamentos. 

JUSTIFICATIVA

Garantir direitos às diversas práticas
esportivas e de lazer.

INDICADORES 

Alunos regularmente matriculados nos programas/projetos da SEL:

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 12.8 
Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares,
tenham informação relevante e conscientização para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia
com a natureza

Índice recente: 7.500
Meta de índice futuro: 9.000

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Apoiar e fortalecer as relações com o futebol e com as Ligas de Futebol
de Campo e de Futsal.
Articular com as demais políticas públicas a implantação de ciclovias e
ciclofaixas em grandes avenidas, nos parques e praças da cidade,
contribuindo com a melhoria das condições de saúde, a diminuição de
emissão de poluentes e a redução de gastos com transporte público.

PLANO DE METAS 2022-2025 18



COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Construir um calendário anual de eventos que desenvolvam práticas
esportivas e de lazer para as diversas faixas etárias, respeitando a
diversidade e todos os interesses.
Desenvolver ações para possibilitar a prática de modalidades esportivas
individuais e coletivas.
Estruturar as equipes representativas do município nas modalidades
individuais e coletivas, ampliando suas possibilidades de participação
em ligas e campeonatos externos, preferencialmente com moradores da
cidade.
Fazer gestão junto à Ecovias para utilizar as áreas ociosas embaixo dos
viadutos e viabilizar a prática de atividades físicas, de esporte, lazer e
cultura, possibilitando polos de encontro com a juventude e demais
faixas etárias.
Fortalecer e ampliar o Programa Mulheres em Movimento, propondo
ações integradas com diversas políticas públicas e apoiando e
oferecendo ações nas áreas da saúde, educação, cultura, geração de
renda e lazer.
Implantar o Circuito Verde interligando os parques municipais, áreas
verdes e parques lineares do município por meio da revitalização e
requalificação dos espaços existentes.
Revitalizar os espaços públicos de esporte e lazer, desenvolvendo
atividades inclusivas destinadas a todas as idades e respeitando os
variados interesses presentes na diversidade.
Viabilizar parcerias para implantar o Centro de Formação Profissional do
Esporte e Lazer, oferecendo cursos de curta e média duração de forma
presencial ou a distância para professores de Educação Física, técnicos
de modalidades esportivas, preparadores físicos, monitores, estagiários e
simpatizantes, articulado com universidades e centros técnicos da área,
para possibilitar a geração de renda.
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Macrodiretriz Cidade Saudável e Mais Humana

REESTRUTURAR A POLÍTICA DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL COM DESENVOLVIMENTO
LOCAL E SUSTENTÁVEL

Programa 0012

Secretaria de Segurança Alimentar

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Resgatar o protagonismo da
política de segurança alimentar e
nutricional na cidade e
potencializar estratégias e ações
que promovam produção, acesso
aos alimentos, práticas
alimentares saudáveis e geração
de renda.

JUSTIFICATIVA

Considerando a atual conjuntura de
crise econômica e sanitária que
remete ao aumento da pobreza e da
fome, torna-se urgente a necessidade
e reestruturar a política de segurança
alimentar e nutricional na cidade,
resgatando seus princípios, conforme
estabelecido no SISAND (Sistema de
Segurança Alimentar e Nutricional) -
Lei Municipal Nº 31.55 de 14/10/11.

2022 2023 2024 2025

281,06 321,22 321,22 341,29

INDICADORES 
Quantidade de pessoas atendidas a cada 1.000 pessoas em extrema
pobreza no CadÚnico

Índice recente: 180
Meta de índice futuro: 341,29

2022 2023 2024 2025

10 6 6 5

Quantidade de feiras reorganizadas na cidade

Índice recente: 28
Meta de índice futuro: 27
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2022 2023 2024 2025

12,88 14,05 15,23 16,40

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 2.1 
Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as
pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações
vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros,
nutritivos e suficientes durante todo o ano.

Meta 2.2
Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição,
incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas
internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças
menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades
nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes
e pessoas idosas.

INDICADORES 
Taxa de hortas na cidade para cada 100 mil habitantes

2022 2023 2024 2025

7,02 11,71 15,23 18,74

Índice recente: 2,1
Meta de índice futuro: 18,74

2022 2023 2024 2025

714,69 902,15 902,15 902,15

Taxa de pessoas atendidas, por dia, a cada 100 mil habitantes

Índice recente: 351
Meta de índice futuro: 902,15

Taxa de pessoas atendidas com formação na área de segurança
alimentar e nutricional

Índice recente: 11,78
Meta de índice futuro: 16,4
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 2.3
Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos
pequenos produtores de alimentos, particularmente das
mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores
e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à
terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento,
serviços financeiros, mercados e oportunidades de
agregação de valor e de emprego não agrícola.

Meta 2.4
Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de
alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que
aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a
manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de
adaptação às mudanças climáticas, às condições
meteorológicas extremas, secas, inundações e outros
desastres e que melhorem progressivamente a qualidade da
terra e do solo.

Meta 12.3
Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos
per capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e
reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de
produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Reestruturar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional na cidade
visando à garantia do direito humano à alimentação, bem como
proporcionar o acesso a alimentos saudáveis por intermédio da
qualificação dos Restaurantes Populares, do fortalecimento e ampliação
das Hortas Urbanas, da reestruturação do Banco de Alimentos, da
intensificação do Programa de Educação Alimentar e Nutricional e do
Programa de Alimentação Escola, da reorganização das Feiras Livres e
da promoção de alimentação saudável aos servidores.
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REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0030

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA
EM SAÚDE, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL

Programa 0031



2022 2023 2024 2025

86,5 88 89 90

Macrodiretriz Cidade Saudável e Mais Humana

REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
ATENÇÃO BÁSICA

Programa 0030

Secretaria de Saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer a rede de atenção
básica que promova cuidado
humanizado no território.

JUSTIFICATIVA

Assegurar uma atenção à saúde
integral, resolutiva e de qualidade.

INDICADORES 
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde

Índice recente: 84,8
Meta de índice futuro: 90

2022 2023 2024 2025

57 58 59 60

Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal

Índice recente: 56,4
Meta de índice futuro: 60

2022 2023 2024 2025

50 60 70 75

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal

Índice recente: 40
Meta de índice futuro: 75
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 3.1
Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para
menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos.

Meta 3.2
Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos
e crianças menores de 5 anos, com todos os países
objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos
12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças
menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos
vivos.

Meta 3.4
Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento e
promover a saúde mental e o bem-estar.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Reorganizar as UBSs, fortalecendo a Saúde da Família com políticas de
promoção, prevenção e tratamento das doenças como hipertensão,
diabetes e outras.
Viabilizar serviço de telemedicina, disponibilizando atendimento a
distância para o cuidado com a saúde do cidadão, em situações
excepcionais como a pandemia do coronavírus.
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Macrodiretriz Cidade Saudável e Mais Humana

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM
SAÚDE, GESTÃO E CONTROLE SOCIAL

Programa 0031

Secretaria de Saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Qualificar o acesso à atenção
especializada em tempo
oportuno, buscando o cuidado
em rede. Consolidar o sistema da
vigilância à proteção à saúde da
população. Estruturação e
qualificação da política de gestão
de pessoas na saúde buscando
soluções de integração dos
sistemas de informação e
construir soluções alternativas
para contratos e convênios.

JUSTIFICATIVA

Promover uma atenção especializada
e de média complexidade, resolutiva
e de qualidade. Assegurar as ações de
promoção, prevenção e proteção aos
riscos e agravos à saúde. Estruturação
e qualificação da política de gestão
de pessoas na saúde.

2022 2023 2024 2025

5.565 5.830 5.830 5.830

INDICADORES 

Número de exames de diagnósticos por imagem de atenção especializada

Índice recente: 5.300
Meta de índice futuro: 5.830

2022 2023 2024 2025

57.750 60.500 60.500 60.500

Número de consultas especializadas na rede

Índice recente: 55.000
Meta de índice futuro: 60.500

PLANO DE METAS 2022-2025 25



2022 2023 2024 2025

9,97 9,95 9,94 9,85

2022 2023 2024 2025

20 20 20 20

2022 2023 2024 2025

4 4 4 4

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 3.3 
Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a
hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças
transmissíveis.

Meta 3.5
Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de
substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e
uso nocivo do álcool.

Meta 3.7
Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde
sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar,
informação e educação, bem como a integração da saúde
reprodutiva em estratégias e programas nacionais.

INDICADORES 

Taxa de mortalidade infantil

Índice recente: 10,44
Meta de índice futuro: 9,85

Número de matriciamento em saúde mental a equipes de atenção
básica

Índice recente: 20
Meta de índice futuro: 20

Número de matriciamento em saúde mental a serviços de
urgência/emergência e hospitalar

Índice recente: 3
Meta de índice futuro: 4
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Criar o Comitê Integrado de estudo, planejamento e enfrentamento no
combate às doenças contagiosas como a gripe H1N1 e a covid-19.
Implantar Núcleos no Quarteirão da Saúde com serviços especializados
em saúde integral da população negra, adolescentes, mulheres vítimas
de violência, LGBTQIA+, infecções sexualmente transmissíveis/HIV e
doenças pós-pandemia.
Implantar o Portal Meu SUS com acesso seguro a todas as informações
de saúde do paciente, além de agendamento e histórico de consultas,
exames e resultados.
Readequar a assistência farmacêutica e garantir a distribuição de
medicamentos essenciais à população.
Rearticular a Rede de Saúde Mental – CAPSs e CAPS-AD.
Reestruturar o atendimento do Hospital Municipal e do Quarteirão da
Saúde com oferta de exames especializados, fisioterapia e qualidade no
atendimento.
Reimplantar os Consultórios de Rua para atendimento à população em
situação de rua.
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REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E
HOSPITALAR

Programa 0032



Macrodiretriz Cidade Saudável e Mais Humana

REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E 
HOSPITALAR

Programa 0032

Secretaria de Saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Recuperação e adequação dos
serviços e equipamentos.

JUSTIFICATIVA

Estruturação da rede de atenção e
hospitalar com adequação do modelo
assistencial.

2022 2023 2024 2025

25% 50% 75% 100%

INDICADORES 

Número de serviços da urgência, emergência e hospitalar com
classificação de riscos implantados

Índice recente: 0%
Meta de índice futuro: 100%

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 3.8 
Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção
do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais
de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços
acessíveis para todos.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Garantir atendimento de qualidade 24 horas no PA Paineiras e PA
Eldorado.
Reestruturar o SAMU para atender com agilidade e qualidade.
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DIADEMA MAIS COOPERATIVA E SOLIDÁRIA
Programa 0016

EMPREGA DIADEMA
Programa 0017



Macrodiretriz Cidade de Oportunidades

DIADEMA MAIS COOPERATIVA 
E SOLIDÁRIA

Programa 0016

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer a IPEPS; gerar trabalho
e renda de EES; promover a
formação de redes e cadeias
produtivas solidárias, ampliar a
atuação do centro público de
economia solidária, promover o
desenvolvimento territorial
sustentável e inclusão social.

JUSTIFICATIVA

O município possui um histórico de
implementação de políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento e
fortalecimento da economia solidária,
com equipamentos públicos e
legislação voltados para geração de
trabalho e renda de modo coletivo e
autogestionário. Essa estrutura e
arcabouço legal deve servir ao seu
propósito na medida em que visa
incluir economicamente a população
que, no contexto de agravamento de
crise econômica, encontra-se em
situação vulnerável.

2022 2023 2024 2025

11 14 17 19

INDICADORES 

Números de redes e empreendimentos incubados

Índice recente: 11
Meta de índice futuro: 19
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 1.a
Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir
de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da
cooperação para o desenvolvimento, de forma a
proporcionar meios adequados e previsíveis para que os
países em desenvolvimento, em particular os países de
menor desenvolvimento relativo, implementem programas
e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas
dimensões.

Meta 1.4
Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres,
particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos
iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços
básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas
de propriedade, herança, recursos naturais, novas
tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo
microfinanças.

Meta 8.3
Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que
apoiem as atividades produtivas, geração de emprego
decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, além
de incentivar a formalização e o crescimento das micro,
pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso
a serviços financeiros.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Ampliar os Centros Públicos de Economia Solidária.
Fortalecer a Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e
Solidários.
Incentivar a criação de cooperativas por meio de parcerias e
capacitação de cooperados para requalificação de núcleos e conjuntos
habitacionais, coleta seletiva, resíduos sólidos, paisagismo urbano e
hortas comunitárias.
Propor legislação de compras públicas municipais de economia
solidária.
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2022 2023 2024 2025

1.500 1.800 2.100 2.400

Macrodiretriz Cidade de Oportunidades

EMPREGA DIADEMA
Programa 0017

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover a geração de trabalho e
renda à população
economicamente ativa e grupos
socialmente vulneráveis,
incentivando a capacitação e
qualificação profissional com
estratégia de inclusão digital,
divulgando e mapeando os
atrativos do município para criar
ambiente favorável de
manutenção e instalação de
novos empregos.

JUSTIFICATIVA

Utilizar ferramentas digitais para
otimização de recursos e uso da
tecnologia para facilitar o acesso da
população, de acordo com a realidade
do mundo do trabalho atual, e
explorar as potencialidades do
município.

INDICADORES 

Número de trabalhadores intermediados pelo emprega Diadema

Índice recente: 1200
Meta de índice futuro: 2400

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 8.5
Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho
decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os
jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual
para trabalho de igual valor.

Meta 8.6
Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens
sem emprego, educação ou formação.
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 8.9
Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o
turismo sustentável, que gera empregos e promove a
cultura e os produtos locais.

Meta 12.b
Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os
impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo
sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os
produtos locais.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Implantar ações que fortaleçam o comércio local e o
empreendedorismo, gerando novas oportunidades.
Rearticular as diversas áreas da economia local, o Sistema S –
especialmente o SEBRAE –, a Fundação Paula Souza e a FFF para
garantir qualificação orientada para o dinamismo e o crescimento
econômico.
Reestruturar o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda.
Viabilizar programas de geração de trabalho e renda, que considerem a
autonomia financeira das mulheres, e programas de inclusão da
população LGBTQIA+ e da juventude, que viabilizem caminhos para a
reabilitação psicossocial.
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DIADEMA DA INOVAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Programa 0018



2022 2023 2024 2025

10 13 16 19

Macrodiretriz Cidade de Oportunidades

DIADEMA DA INOVAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Estimular a atividade econômica
do município e a geração de
empregos, incentivando o
desenvolvimento tecnológico e a
inovação.

JUSTIFICATIVA

As indústrias são responsáveis pela
oferta de emprego com maior
qualidade e benefícios para a
população. Esse programa é
importante para evitar o processo de
desindustrialização.

INDICADORES 

Número de empresas participantes em eventos para fomento de APLs

Índice recente: 10
Meta de índice futuro: 19

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 8.2
Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias
por meio da diversificação, modernização tecnológica e
inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto
valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra.

Meta 9.2
Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até
2030, aumentar significativamente a participação da
indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com as
circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos
países menos desenvolvidos.

Programa 0018
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 9.3
Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras
empresas, particularmente em países em desenvolvimento,
aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua
integração em cadeias de valor e mercados.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Articular com os setores produtivos locais as oportunidades para ampliar
a capacidade de competitividade em novas áreas e ampliar a
diversificação da oferta do parque industrial instalado – projetos de
reconversão industrial, com destaque para EPIs e equipamentos na área
de saúde.
Implantar o Diadempreender, incentivando as startups de aplicativos
como o “Rango das Quebradas”.
Incentivar as finanças solidárias por meio de bancos comunitários e
moeda social, fomentando a geração de trabalho e renda para
recuperação da economia local, com estímulo especial à população mais
vulnerável.
Participar da Iniciativa Regional ABC 4.0, programa de dinamização e
modernização da indústria regional, com ênfase nas atividades
industriais de alta e média intensidade tecnológica, fortalecimento de
suas principais cadeias produtivas, diversificação econômica,
investimentos em qualificação profissional e na expansão dos serviços
do setor terciário avançado, incluindo o fomento ao turismo de eventos
e negócios.
Rearticular os Arranjos Produtivos Locais de Cosméticos, Metalurgia,
Borracha, Plástico, Serviços Digitais e organizar as diversas cadeias
produtivas para o crescimento e desenvolvimento da cidade.
Retomar diálogo com as Universidades (UFABC, UNIFESP e a FATEC
Diadema) para fortalecer a implementação de políticas de pesquisa e
desenvolvimento, inovação e competitividade.
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DIADEMA PLURAL, TRANSPARENTE 
E CIDADÃ

Programa 0001

SEGURANÇA CIDADÃ, PREVENTIVO
TERRITORIAL, INTEGRAL E ANTIRRACISTA

Programa 0005



2022 2023 2024 2025

70% 80% 90% 100%

Macrodiretriz Cidade com Cultura de Paz e Inclusão Social

DIADEMA PLURAL, 
TRANSPARENTE E CIDADÃ

Programa 0001

Secretaria de Governo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir ações de atendimento a
toda população por meio de
políticas públicas de forma
transversal, com respeito às
diversidades, garantindo acesso
às informações e à participação
nas decisões do governo.

JUSTIFICATIVA

A cidade enfrenta uma situação de
grandes desigualdades, com
aumento da violência e da
vulnerabilidade social, atingindo em
especial as mulheres, negros,
juventude e comunidade LGBTQIA+,
bem como dificuldades para o acesso
aos serviços e informações
municipais.

INDICADORES 

Percentual de solicitações da Lei de Acesso à Informação atendidas

Índice recente: 0%
Meta de índice futuro: 100%

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 5.1
Acabar com todas as formas de discriminação contra todas
as mulheres e meninas em toda parte.

Meta 5.5
Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os
níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e
pública.
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 5.b
Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as
tecnologias de informação e comunicação, para promover o
empoderamento das mulheres.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Articular com o CREAS ações que possam orientar e acompanhar jovens
LGBTQIA+ e seus familiares em situações de discriminação.
Criar guia de informações sobre os direitos das mulheres e sobre os
direitos relacionados à igualdade racial, LGBTQIA+ e juventude.
Criar legislação municipal que garanta o uso do nome social.
Criar parcerias com empresas que garantam a diversidade no ambiente
de trabalho e que promovam o combate à discriminação à população
LGBTQIA+.

Meta 5.c
Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável
para a promoção da igualdade de gênero e o
empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos
os níveis.

Meta 10.3
Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as
desigualdades de resultados, inclusive por meio da
eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da
promoção de legislação, políticas e ações adequadas a esse
respeito.

Meta 16.10
Assegurar o acesso público à informação e proteger as
liberdades fundamentais, em conformidade com a
legislação nacional e os acordos internacionais.

Meta 16.b
Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias
para o desenvolvimento sustentável.

PLANO DE METAS 2022-2025 42



COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Estabelecer políticas que permitam a defesa e prática da liberdade e
diversidade religiosa, desenvolvendo campanhas institucionais contra o
racismo religioso e de enfrentamento de todas as formas de intolerância
como princípio de um Estado democrático de direito e laico.
Realizar mapeamento para estabelecer políticas de assistência à
juventude em condições de vulnerabilidade social.
Reorganizar a estrutura para integrar as transversalidades na
implantação de políticas públicas de gênero, juventude, raça e
LGBTQIA+.
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Macrodiretriz Cidade com Cultura de Paz e Inclusão Social

SEGURANÇA CIDADÃ, 
PREVENTIVO TERRITORIAL, 
INTEGRAL E ANTIRRACISTA

Programa 0005

Secretaria de Segurança Cidadã

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantir ações de atendimento a
toda população por meio de
políticas públicas de forma
transversal, com respeito às
diversidades, garantindo acesso
às informações e à participação
nas decisões do governo.

JUSTIFICATIVA
O programa de Segurança Cidadã, preventivo, territorial, integrado e
antirracista visa enfrentar a sensação de insegurança e preconceitos
históricos como o racismo e combater o genocídio da população negra por
meio de políticas públicas antirracistas, promovendo ações de prevenção
territorializadas com foco na juventude e na proteção das mulheres,
fortalecendo a segurança pública e garantindo inclusão, igualdade e
dignidade à população. A construção de uma cidade segura passa pelo
enfrentamento à desigualdade social, diminuição do desemprego, acesso à
educação, saúde, cultura, esporte e lazer, para além da maior presença da
GCM nos espaços públicos por meio da ampliação da ronda cidadã, sempre
pautada no policiamento preventivo e comunitário e priorizando o
enfrentamento a insegurança com políticas integradas, territoriais,
intersetoriais e preventivas. Por isso, a articulação com as demais
secretarias sociais da Prefeitura é fundamental para a aplicação desse
programa.
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2022 2023 2024 2025

144 158 173 200

2022 2023 2024 2025

1000 1000 1000 1000

2022 2023 2024 2025

100 100 100 100

2022 2023 2024 2025

100 100 100 100

INDICADORES 

Número de atendimento a mulheres com medidas protetivas

Índice recente: 131
Meta de índice futuro: 200

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 5.2
Eliminar todas as formas de violência contra todas as
mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas,
incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos.

Meta 16.1
Reduzir significativamente todas as formas de violência e as
taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares.

Número de ocorrências

Índice recente: 1000
Meta de índice futuro: 1000

Número de rondas

Índice recente: 100
Meta de índice futuro: 100

Número de ações de enfrentamento aos pancadões

Índice recente: 100
Meta de índice futuro: 100
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Articular com a SSP/SP e Consórcio a implantação de Delegacia de
Proteção à Criança e Adolescente na cidade.
Aumentar a capacidade de gestão da segurança pública.
Buscar integração das GCMs por intermédio de uma política comum de
formação, inteligência e informação.
Consolidar na região a política integrada de Defesa Civil.
Estabelecer parcerias e garantir apoio técnico da GCM aos condomínios
residenciais, comerciais e industriais, auxiliando-os na aquisição de
câmeras de videomonitoramento e integrando-as ao sistema municipal.
Fazer gestão junto ao Governo do Estado para ampliar o efetivo das
Polícias Civil e Militar, proporcionalmente ao crescimento da população
de cada cidade.
Fortalecer a segurança com gestão integrada entre a Prefeitura e
polícias (GGI-M) e sociedade civil (COMUSP).
Fortalecer o serviço de mediação de conflitos e ampliar a parceria com o
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) do TJ-
SP, visando solucionar divergências de vizinhança e de trânsito de
pequeno porte.
Garantir Ronda Cidadã, resgatando os Anjos do Quarteirão nos locais
com altos índices de criminalidade.
Garantir Ronda Escolar Municipal, proporcionando segurança a toda
comunidade escolar.
Implantar novo Plano Municipal de Segurança e Defesa Social, com
ações integradas da Prefeitura/GCM, Polícia Militar e Civil, Bombeiros e
Defesa Civil na prevenção à violência, crises sanitárias e desastres
naturais.
Incentivar o Programa Vizinhança Solidária em parceria com a PM, GCM,
condomínios e Associações de Moradores.
Integrar a comunicação da GCM e GCP para garantir a vigilância dos
equipamentos públicos nos territórios.
Realizar campanha permanente de prevenção ao uso abusivo de álcool
e outras drogas, em parceria com as escolas, igrejas e entidades da
sociedade civil.
Realizar campanhas pelo desarmamento de armas de fogo e
recolhimento de armas de brinquedo, em parceria com a Secretaria da
Educação para ampliar a defesa da política de cultura de paz.
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Reativar o Observatório Municipal de Segurança, unidade de
inteligência permanente da SDS no diagnóstico e planejamento das
ações de segurança, articulado com o INFOSEG e INFOCRIM na
produção de informações do Gabinete de Gestão Integrada Municipal.
Retomar a fiscalização eficaz para acabar com som alto e festas
irregulares, intensificar o fechamento de bares às 23h ou em casos
excepcionais como de isolamento social provocado pela covid-19.
Retomar o videomonitoramento integrado com GCM e GCP, Polícias
Estaduais, Trânsito, SAMU e Defesa Civil nos pontos críticos da cidade.
Retomar programas de mediação de conflitos e de cultura de paz.
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FORTALECER E AMPLIAR AS PROTEÇÕES
BÁSICAS, ESPECIAL E VIGILÂNCIA
SOCIOASSISTENCIAL

Programa 0008

RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, FEDERATIVAS
E INTERNACIONAIS

Programa 0013



2022 2023 2024 2025

7,19% 7,45% 7,50% 7,55%

Macrodiretriz Cidade com Cultura de Paz e Inclusão Social

FORTALECER E AMPLIAR AS
PROTEÇÕES BÁSICAS, ESPECIAL E
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Programa 0008

Secretaria de Assistência Social e Cidadania

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover a redução da
vulnerabilidade social e violação
de direitos contribuindo com a
inclusão dos usuários aos serviços
socioassistenciais.

JUSTIFICATIVA

Em função do aumento do
desemprego, pobreza e
vulnerabilidade social, há a
intensificação pela procura e
aumento da demanda pelos serviços
socioassistenciais.

INDICADORES 

Índice de atendimento programas de PSB e PSE

Índice recente: 7%
Meta de índice futuro: 7,55%

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 1.1
Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas
em todos os lugares, atualmente medida como pessoas
vivendo com menos de US$ 1,25 por dia.

Meta 1.2
Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de
homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem
na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as
definições nacionais.
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 1.3
Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de
proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e
até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e
vulneráveis.

Meta 1.5
Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em
situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e
vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com
o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e
ambientais.

Meta 1.b
Criar marcos políticos sólidos, em níveis nacional, regional e
internacional, com base em estratégias de desenvolvimento
a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar
investimentos acelerados nas ações de erradicação da
pobreza.

Meta 8.7
Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o
trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o
tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das
piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e
utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o
trabalho infantil em todas as suas formas.

Meta 10.2
Até 2030, empoderar e promover a inclusão social,
econômica e política de todos, independentemente da
idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião,
condição econômica ou outra.

Meta 16.2
Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de
violência e tortura contra crianças.

PLANO DE METAS 2022-2025 49



COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Ampliar o acesso da população das regiões do Canhema e do Casa
Grande ao serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, por
meio do CRAS.
Ampliar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
Buscar parcerias para viabilizar o Serviço República Jovem, oferecendo
proteção social, apoio e moradia subsidiada, prioritariamente, a jovens
entre 18 e 21 anos após desligamento dos serviços de acolhimento, que
não tenham retaguarda comprovada.
Criar condições para viabilizar o Serviço de Proteção Social Básica no
Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, com garantia de
direitos e inclusão social, promovendo a autonomia e prevenindo
situações de risco, exclusão e isolamento.
Criar medidas legais de enfrentamento a todo tipo de violência,
intolerância e discriminação a fim de garantir o exercício da cidadania e
dos direitos sociais.
Fortalecer o acesso das famílias aos programas sociais como o Bolsa
Família, BPC e demais programas emergenciais, por meio da
atualização permanente do Cadastro Único (CadÚnico) do governo
federal.
Implantar o Serviço de Família Acolhedora, selecionando, capacitando,
cadastrando e acompanhando as famílias acolhedoras e as
crianças/adolescentes que serão atendidos.
Readequar as instalações do serviço de atendimento à população em
situação de rua Centro Pop Rua.
Viabilizar Serviço de Acolhimento Transitório – SAT para crianças e
adolescentes (0 a 17 anos), oferecendo proteção, moradia provisória com
atendimento personalizado durante o período de diagnóstico,
considerando a excepcionalidade da medida de Acolhimento
Institucional ou Familiar, verificando, preferencialmente, a possibilidade
da manutenção da criança e adolescente em seu contexto familiar e
comunitário.
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2022 2023 2024 2025

100% 100% 100% 100%

Macrodiretriz Cidade com Cultura de Paz e Inclusão Social

RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS,
FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS

Programa 0013

Secretaria de Governo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Articular de maneira transversal
as ações das secretarias para
garantir a qualidade dos serviços
prestados, tal como a relação
governamental com a Câmara
Municipal, CIGABC, FNP, ABM e
instituições internacionais.

JUSTIFICATIVA

Fortalecer as relações institucionais,
externas e internacionais do governo.
O diagnóstico inicial foi de uma
cidade rompida com articulações
regionais com baixa ou nenhuma
participação na CIGABC, FNP, ABM e
instituições internacionais.

INDICADORES 

Atividade Mantida

Índice recente: 100%
Meta de índice futuro: 100%

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 17.6
Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular
regional e internacional e o acesso à ciência, tecnologia e
inovação e aumentar o compartilhamento de
conhecimentos em termos mutuamente acordados,
inclusive por meio de uma melhor coordenação entre os
mecanismos existentes, particularmente no nível das Nações
Unidas, e por meio de um mecanismo de facilitação de
tecnologia global.
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 17.9
Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz
e orientada da capacitação em países em desenvolvimento,
a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos
os objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive por
meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular.

Meta 17.14
Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento
sustentável.

Meta 17.17
Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e
com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das
estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Articular no Consórcio a criação de uma Agência Reguladora de
Saneamento Regional.
Buscar a articulação de compras conjuntas de forma regional para
educação, saúde e área de segurança.
Retomar a articulação com o Consórcio Intermunicipal Grande ABCD
como espaço institucional e regional de formulação de políticas de
mobilidade, planejamento urbano, resíduos sólidos, drenagem,
segurança urbana, defesa civil, saúde, habitação, educação, inclusão
social, políticas transversais, cultura, esportes e lazer.
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COMPARTILHANDO CULTURA
Programa 0004

DIREITO À EDUCAÇÃO
Programa 0009



2022 2023 2024 2025

323.400 338.800 354.200 369.600

Macrodiretriz Cidade Educadora, Justa e Conectada

COMPARTILHANDO CULTURA
Programa 0004

Secretaria de Cultura

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir o acesso à cultura, como
direito e ferramenta de
desenvolvimento social e
humano.

JUSTIFICATIVA

Por meio dos 3 eixos estruturantes da
cultura (formação, difusão e
informação), é necessário que se
garanta a consolidação de uma
política permanente de ação cultural,
que contemple a diversidade, na
perspectiva da cidadania cultural.

INDICADORES 

Número de atendimentos nas ações culturais (acompanhamento,
fiscalização e avaliação de resultados)

Índice recente: 308.000
Meta de índice futuro: 369.600

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 4.7
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por
meio da educação para o desenvolvimento sustentável e
estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência,
cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

Meta 11.4
Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o
patrimônio cultural e natural do mundo
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Criar, a partir da Casa da Música, a Orquestra Experimental de Diadema.
Democratizar o acesso às diversas linguagens artísticas,
descentralizando para os bairros a oferta de ações de difusão (shows e
espetáculos), formação (oficinas) e informação cultural (bibliotecas) e
incluindo produtores da cidade e frequentadores dos espaços de
cultura, com respeito à diversidade dos grupos sociais.
Fortalecer as atividades culturais populares raciais como Kizomba -
Festa da Raça, Semana do hip-hop, além de fomentar outras linguagens
artísticas ligadas à política de igualdade racial.
Mapear a produção local e buscar parcerias para rearticular os Pontos
de Cultura.
Promover encontros e festivais culturais como Mostra de Artes e Festival
do Livro e da Leitura.
Reestruturar o Museu de Arte Popular – MAP, as bibliotecas e a difusão à
leitura, resgatando projetos como o Leitura nas Fábricas.
Retomar as festas populares como as festas juninas e as atividades
ligadas ao samba como a Praça do Samba.
Viabilizar espaço multicultural e musical para o funk, samba, forró, hip-
hop, sertanejo, rock e outros gêneros.
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2022 2023 2024 2025

71,30% 75,20% 82,70% 82,70%

Macrodiretriz Cidade Educadora, Justa e Conectada

DIREITO À EDUCAÇÃO
Programa 0009

Secretaria de Educação

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir o direito ao acesso e
permanência dos estudantes,
articulado a proteção integral.

JUSTIFICATIVA

Considerando as metas estabelecidas
nas legislações vigentes, fazem-se
necessárias políticas públicas de
educação que ampliem o
atendimento a toda população,
promovendo assim a educação como
um direito social, acessível e de
qualidade.

INDICADORES 

Percentual de atendimento nas creches da população de 0 a 3 anos

Índice recente: 67,7%
Meta de índice futuro: 82,7%

2022 2023 2024 2025

88,48% 92,32% 96,16% 100%

Percentual de atendimento nas creches da população de 4 a 5 anos

Índice recente: 84,74%
Meta de índice futuro: 100%

2022 2023 2024 2025

31% 38% 44% 50%

Percentual de matrículas na educação integral

Índice recente: 14,53%
Meta de índice futuro: 50%
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2022 2023 2024 2025

3.600 3.700 3.800 3.900

Matrículas EJA

Índice recente: 3.488
Meta de índice futuro: 3.900

2022 2023 2024 2025

700 1.400 2.100 2.800

Número de adolescentes atendidos

Índice recente: 500
Meta de índice futuro: 2.800

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 4.1
Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos
completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e
de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes

Meta 4.2
Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham
acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira
infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles
estejam prontos para o ensino primário.

Meta 4.6
Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial
proporção dos adultos, homens e mulheres estejam
alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de
matemática.

Meta 4.7
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por
meio da educação para o desenvolvimento sustentável e
estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência,
cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Abrir as escolas municipais nos finais de semana e nos períodos de
férias como espaços de integração de lazer, cultura, esporte e educação.
Adquirir materiais pedagógicos e didáticos, valorizando a proposta
pedagógica e a aprendizagem dos alunos.
Aumentar vagas na Educação Infantil - parcial e creche.
Buscar parcerias para viabilizar a construção de dois Quarteirões da
Educação na cidade, articulando em um único espaço atividades de
educação, cultura, esporte e lazer.
Desenvolver ações voltadas à educação integral, permitindo o
desenvolvimento integral das crianças com apropriação dos espaços da
cidade por uma lógica educadora, com ações articuladas e integradas
com as Secretarias de Cultura, Esporte, Saúde e Meio Ambiente.
Disponibilizar internet em todas as escolas municipais e modernizar as
salas de informática.
Realizar a manutenção e reforma dos equipamentos escolares.
Realizar parcerias com o ensino médio, técnico e superior para difundir
ações de orientação profissional e demais atividades, criando um polo
de articulação e orientação de projeto de vida para a juventude.
Retomar o Programa Adolescente Aprendiz.
Valorizar a educação de jovens e adultos por meio de parcerias com a
FFF na perspectiva da elevação da escolaridade e da profissionalização.
Viabilizar a aquisição de uniforme escolar para 100% dos alunos.
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GARANTIA DA QUALIDADE SOCIAL DA
EDUCAÇÃO

Programa 0010

QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS

Programa 0033



2022 2023 2024 2025

55 55 60 60

Macrodiretriz Cidade Educadora, Justa e Conectada

GARANTIA DA QUALIDADE
SOCIAL DA EDUCAÇÃO

Programa 0010

Secretaria de Educação

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Produzir, disseminar e
compartilhar conhecimentos e
práticas educativas pautadas em
sonhos coletivos em articulação
com movimentos sociais e
sujeitos do território, contribuindo
para o fortalecimento da
identidade da educação de
Diadema e a conexão entre as
pessoas.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a reinvenção criativa
e coletiva da educação pós-
pandemia, a efetivação da cidade
educadora e para o desenvolvimento
integral de bebês, crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos,
garantindo o direito à aprendizagem
mediante formação humanística,
crítica, reflexiva e popular.

INDICADORES 

Número de cursos oferecidos

Índice recente: 12
Meta de índice futuro: 60

2022 2023 2024 2025

80% 90% 100% 100%

Percentual de escolas com PPP participativo consolidado

Índice recente: 70,5%
Meta de índice futuro: 100%
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 4.a
Construir e melhorar instalações físicas para educação,
apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao
gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem
seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Implementar no currículo o ensino de história e cultura afro-brasileira e
indígena e garantir uma educação humanista que valorize os direitos
humanos, a igualdade e a diversidade.
Valorizar os profissionais da Educação, garantindo que as leis referentes
ao magistério e ao Estatuto sejam cumpridas.
Viabilizar o Centro de Formação de Professores.
Viabilizar parcerias para a criação de cursos preparatórios gratuitos para
o ENEM Exame Nacional do Ensino Médio - principal ferramenta de
acesso às universidades.
Viabilizar rede de apoio familiar e a criação de um cadastro único entre
saúde e educação que identifique crianças com deficiência e as
encaminhe para vagas de estimulação precoce no CAIS.

2022 2023 2024 2025

61 61 61 61

Número de escolas com ações de monitoramento pelo observatório da
educação

Índice recente: 61
Meta de índice futuro: 61
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2022 2023 2024 2025

2.700 2.800 2.900 3.000

Macrodiretriz Cidade Educadora, Justa e Conectada

QUALIFICAÇÃO E
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
PARA JOVENS E ADULTOS

Programa 0033

Fundação Florestan Fernandes

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Qualificar o maior número de
munícipes, gerando oportunidade
de empregabilidade, renda, além
da elevação da formação.

JUSTIFICATIVA

Alto número de trabalhadores com
baixo nível de escolaridade e alto
nível de desemprego no município,
entre jovens e adultos.

INDICADORES 

Número de Alunos Atendidos

Índice recente: 2.700
Meta de índice futuro: 3.000

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 4.3
Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os
homens e mulheres à educação técnica, profissional e
superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo
universidade.

Meta 4.4
Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens
e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive
competências técnicas e profissionais, para emprego,
trabalho decente e empreendedorismo.
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 4.5
Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e
garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação
e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo
as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças
em situação de vulnerabilidade.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Fortalecer a Fundação Florestan Fernandes (FFF) como Centro
Municipal de Formação e Requalificação Profissional para jovens e
adultos, com cursos nos bairros, adaptada aos novos desafios do
mercado de trabalho, visando ao acesso ao emprego, à renda e aos
empreendimentos solidários.

Meta 8.6
Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens
sem emprego, educação ou formação.
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DIREITO À MORADIA DIGNA 
Programa 0002

DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa 0003



2022 2023 2024 2025

76 224 94 394

Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

DIREITO À MORADIA DIGNA 
Programa 0002

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantir o acesso à moradia
adequada (salubre, acessível com
segurança de posse) à população
de Diadema.

JUSTIFICATIVA
Apesar dos avanços do município
com as políticas de urbanização e de
instrumentos de garantia de posse da
terra, grande parte da população
ainda convive com deficiências de
infraestrutura, precariedade
habitacional e titularidade nos
Núcleos Habitacionais (22% da
população), além de o município
apresentar déficit habitacional.

INDICADORES 

Famílias Atendidas (Produção)

Índice recente: 229
Meta de índice futuro: 394

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 6.b
Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais,
para melhorar a gestão da água e do saneamento.

Famílias atendidas pelo trabalho social

2022 2023 2024 2025

442 388 387 363

Índice recente: 446
Meta de índice futuro: 363
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ODS E META CONTEMPLADOS

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Construir parceria com os movimentos de luta por moradia para captar
recursos e viabilizar programa de provisão habitacional (aluguel, risco e
Ecovias) e banco de terras, levando em consideração os instrumentos
urbanísticos.
Implantar o Planejamento Urbano Participativo – Plano Diretor e Planos
de Bairro, fortalecendo a articulação das políticas públicas no território.
Requalificar os núcleos e conjuntos, com melhorias habitacionais,
viabilizando a criação de alternativas de trabalho e renda nos NH com a
formação de cooperativas de trabalho de construção civil, priorizando a
participação das mulheres.

Meta 11.7
Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para
as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com
deficiência.

Meta 11.1
Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura,
adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e
urbanizar as favelas.
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Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e Sustentável

Programa 0003

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Tornar Diadema uma cidade
desenvolvida e equilibrada em
aspectos de infraestrutura,
mobilidade, densidade, acesso a
serviços e equipamentos públicos,
acessibilidade, oportunidades de
emprego e renda, de forma
democrática e participativa.

JUSTIFICATIVA
Diadema tem densidade
populacional extremamente alta e
em territórios desiguais, com
ocupações desordenadas e sem a
infraestrutura adequada, e com
dificuldade de acesso aos serviços
públicos.

INDICADORES 

2022 2023 2024 2025

11% 12,50% 13% 15,41%

Percentual de atendimento da regularização fundiária (universo de 545
eventos foco)

Índice recente: 9,9%
Meta de índice futuro: 15,41%

2022 2023 2024 2025

2 2 1 1

Áreas de intervenção urbana atendidas

Índice recente: 0
Meta de índice futuro: 6

DESENVOLVIMENTO 
URBANO

ODS E META CONTEMPLADOS
Meta 11.3
Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e
as capacidades para o planejamento e de gestão de
assentamentos humanos participativos, integrados e
sustentáveis, em todos os países.
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Implementar o Plano Metropolitano de Habitação visando à redução
expressiva do déficit habitacional quantitativo e qualitativo,
estimulando a indústria da construção e tomando como referência o
Diagnóstico Habitacional elaborado para o Grande ABCD.
Viabilizar o Programa de Regularização Fundiária em parcelamentos,
edificações, núcleos e EHIS.

Meta 11.b
Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades
e assentamentos humanos, adotando e implementando
políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência
dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças
climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e
implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a
Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento
holístico do risco de desastres em todos os níveis

ODS E META CONTEMPLADOS
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MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E SEGURA
Programa 0006

TRANSPORTE PARA TODOS
Programa 0007



Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 
E SEGURA

Programa 0006

Secretaria de Mobilidade e Transportes

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ter um sistema de mobilidade
mais abrangente, inclusivo,
completo, funcional, seguro e
sustentável.

JUSTIFICATIVA

O sistema de mobilidade, hoje, não
promove equidade de oportunidades
da população, na sua diversidade, e
provoca impactos sociais e
ambientais negativos.

2022 2023 2024 2025

9 7 6 5

INDICADORES 

Índice de mortalidade no trânsito por 100 mil habitantes

Índice recente: 11,2
Meta de índice futuro: 5

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 3.6
Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos
globais por acidentes em estradas

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Ampliar o Programa Travessia Segura no entorno das escolas e em
cruzamentos com grande fluxo de pedestres.
Implantar corredores exclusivos para transporte coletivo.
Priorizar o pedestre na operação do sistema viário, com programação
semafórica adequada, requalificação do passeio público, ampliando a
acessibilidade.
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2022 2023 2024 2025

36.500 36.500 36.500 0

Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

TRANSPORTE PARA TODOS
Programa 0007

Secretaria de Mobilidade e Transportes

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aumentar a mobilidade de todos,
por meio da melhoria da
qualidade do transporte e a
criação de novos serviços.

JUSTIFICATIVA

Há pessoas que não têm
assegurado o seu direito à cidade
porque o sistema de transporte não
é inclusivo.

INDICADORES 

Nº. De viagens mensais adicionais

Índice recente: 0
Meta de índice futuro: 109.500

2022 2023 2024 2025

11 11 9 1

Número de novas estações de transferências implantadas

Índice recente: 0
Meta de índice futuro: 32

2022 2023 2024 2025

100 100 0 0

Nº de abrigos de ônibus substituídos

Índice recente: 0
Meta de índice futuro: 200

2022 2023 2024 2025

15 15 15 15

Tempo médio de intervalo entre as viagens no transporte público

Índice recente: 45
Meta de índice futuro: 15
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Garantir Wi-Fi livre no transporte público.
Melhorar a infraestrutura do transporte público coletivo, modernizando
o sistema.
Realizar gestão eficiente do sistema de transporte coletivo, garantindo
fiscalização e qualidade nos serviços prestados.
Retomar a discussão para retorno da integração com a EMTU e demais
linhas intermunicipais, ampliando o sistema de integração tarifária e
garantindo a integração temporal das linhas municipais.

ODS E META CONTEMPLADOS
Meta 11.2
Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte
seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para
todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da
expansão dos transportes públicos, com especial atenção
para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência
e idosos.
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BORA COMUNICAR
Programa 0014

DIADEMA MODERNA E BEM CUIDADA
Programa 0015



Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e Sustentável

BORA COMUNICAR

Secretaria de Comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aproximar a prefeitura de
Diadema da população por meio
dos canais oficiais de
comunicação de maneira
moderna, ágil, transparente e
eficiente, ajudando, assim, os
moradores e moradoras da cidade
a se manterem bem informados
sobre as ações e programas da
gestão que possam de alguma
maneira contribuir para uma
melhor qualidade de vida, além
de garantir a ampliação da
participação da sociedade por
meios digitais.

JUSTIFICATIVA

A informação é uma ferramenta
poderosa para a população, uma vez
que é por meio dela que se conhece
os seus direitos mas também seus
deveres enquanto cidadãos e cidadãs.
Comunicar, utilizando os canais
oficiais de uma prefeitura, é prestação
de serviço aos munícipes,
abrangendo todas as áreas e
interesses e os mais diferentes
públicos, sem distinção. Investir na
modernização e em uma
comunicação mais eficiente, também
é investir na ampliação da
participação popular da sociedade.

2022 2023 2024 2025

30% 40% 50% 60%

INDICADORES 

Percentual da população que seguem as redes sociais oficiais da PMD

Índice recente: 12%
Meta de índice futuro: 60%

ODS E META CONTEMPLADOS
Não há nenhum ODS diretamente vinculado a esse programa.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Readequar os canais de atendimento não presencial da prefeitura por
meio de plataformas virtuais, adotando novas tecnologias de informação
e comunicação e ampliando a oferta de serviços públicos pela internet.

Programa 0014
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Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e Sustentável

DIADEMA MODERNA E BEM
CUIDADA

Programa 0015

Secretaria de Obras

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Proporcionar à população de Diadema e aos seus usuários uma cidade bem
conservada, com as devidas condições de infraestrutura (drenagem urbana,
asfalto, iluminação etc.), sistemas indispensáveis ao bem-estar e qualidade
de vida, fazendo uso de tecnologia e técnicas modernas de planejamento
urbano.

JUSTIFICATIVA

A característica da ocupação de Diadema somada às mudanças ocorridas
nos últimos anos, com a implantação de novos empreendimentos
imobiliários, que iniciaram o movimento de verticalização da cidade,
tornaram necessárias ações imediatas no sistema viário do município a fim
de escoar a produção bem como melhorar o fluxo de veículos. Esse uso
intenso do viário faz com que seja necessário um olhar mais acurado nas
questões de recuperação do pavimento asfáltico bem como de todo o
sistema de drenagem. Além disso, as questões ligadas à economia de
recursos naturais estão latentes no dia a dia dos fóruns técnicos e estão
contempladas diretamente na melhoria e modernização dos serviços de
iluminação pública, além de propiciar o uso de tecnologia de ponta, como a
telegestão dos serviços e conexão não por cabos, mas por ondas
eletromagnéticas: estamos falando de sinal de telefone, Wi-Fi. O conceito
de tele gestão está relacionado às cidades inteligentes (smart cities).

2022 2023 2024 2025

9.600 4.478 500 500

INDICADORES 

Pontos de iluminação pública a serem modernizado com tecnologia LED

Índice recente: 0
Meta de índice futuro: 115.078
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Meta 11.5
Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o
número de pessoas afetadas por catástrofes e
substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas
causadas por elas em relação ao produto interno bruto
global, incluindo os desastres relacionados à água, com o
foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de
vulnerabilidade.

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 9.1
Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável,
sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e
transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e
o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a
preços acessíveis para todos.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Adequação do cruzamento da Av. N. S. dos Navegantes com a Estrada
Pedreira Alvarenga.
Ampliar a manutenção e modernização da iluminação pública.
Buscar parcerias e recursos financeiros para viabilizar as obras viárias.
Buscar parcerias e recursos financeiros para viabilizar o Plano Municipal
de Drenagem, com destaque para a execução de canalização do
córrego Taboão – trecho entre a Av. Almiro Senna Ramos (Diadema) e a
Av. 31 de Março (São Bernardo do Campo).
Estabelecer mecanismos institucionais de interlocução e gestão junto à
SABESP para garantir a plena implantação da política municipal de
saneamento e do plano de investimentos.
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Implantação de binário com a Av. N. S. dos Navegantes e a Rua Frei
Ambrósio de Oliveira, com tratamento prioritário para o transporte
coletivo.
Implantar programa de manutenção contínua do sistema de macro e
microdrenagem, reduzindo situações de alagamentos.
Implantar programa de manutenção e recuperação do Sistema Viário.
Ligação da Av. Casa Grande (Diadema) com a Av. Marechal Castelo
Branco (SBC), pela Rua Mem de Sá (SBC).
Prolongamento da Av. Fundibem até São Bernardo do Campo.
Prolongamento da Av. N. S. dos Navegantes para acesso à Av. Pirâmide
e à Rua Ipitá, com tratamento preferencial ao transporte coletivo.
Reformulação da ligação entre a Av. Prestes Maia e a Av. do Taboão
(Diadema).
Retomar obras de drenagem paralisadas, como os córregos Grota
Funda e Olaria.
Viaduto da Av. D. Ruyce Ferraz Alvim sobre a Rodovia dos Imigrantes.
Viaduto da transposição da Av. Robert Kennedy sobre a Av. Piraporinha.
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JOGUE LIMPO COM DIADEMA
Programa 0019

BEM VIVER DIADEMA
Programa 0020



Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

JOGUE LIMPO COM DIADEMA
Programa 0019

Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Implantar políticas públicas de
gestão de resíduos, de serviços e
limpeza urbana, favorecendo
estilos de vida sustentáveis e
ambientes saudáveis.

JUSTIFICATIVA

O programa torna-se necessário
devido aos altos índices de poluição,
descarte irregular e destinação
incorreta dos resíduos sólidos.
Promovendo conscientização e
educação ambiental como política
pública municipal.

2022 2023 2024 2025

1,5% 3% 4,5% 5%

INDICADORES 

Percentual da coleta seletiva realizada em relação aos resíduos sólidos
urbanos (RSU)

Índice recente: 0,06%
Meta de índice futuro: 5%

2022 2023 2024 2025

80 60 50 30

Pontos de descarte irregular de entulho monitorado (universo = 180)

Índice recente: 180
Meta de índice futuro: 30

2022 2023 2024 2025

3% 5% 8% 10%

Percentual da população adulta sensibilizadas

Índice recente: 0%
Meta de índice futuro: 10%
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Ampliar os ecopontos.
Retomar e ampliar o Programa Vida Limpa, com coleta seletiva porta a
porta, em parceria com a indústria e o comércio.

Meta 11.6
Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita
das cidades, inclusive prestando especial atenção à
qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 3.9
Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e
doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e
poluição do ar e água do solo.

Meta 12.4
Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos
produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o
ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais
acordados, e reduzir significativamente a liberação destes
para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos
negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.

Meta 12.5
Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos
por meio da prevenção, redução, reciclagem e reúso.
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Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

BEM VIVER DIADEMA
Programa 0020

Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Oferecer espaços limpos,
acessíveis e sustentáveis com
condições de vivências
comunitárias, familiares e
saudáveis.

JUSTIFICATIVA

A ocupação desordenada do
território causou perda da qualidade
ambiental com impactos no bem-
estar da população. Gerando a
necessidade de ações de reparação e
ampliação do controle e
monitoramento das atividades
causadoras de impacto.

2022 2023 2024 2025

800 2000 2000 2000

INDICADORES 

Licenças emitidas on-line

Índice recente: 0
Meta de índice futuro: 2.000

2022 2023 2024 2025

1 1 1 0

Novos parques e praças

Índice recente: 0
Meta de índice futuro: 3

2022 2023 2024 2025

20 50 70 90

Áreas verdes revitalizadas

Índice recente: 0
Meta de índice futuro: 90

2022 2023 2024 2025

5 5,50 6 6

Cobertura vegetal

Índice recente: 4,70%
Meta de índice futuro: 6%
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2022 2023 2024 2025

1.500 1.500 1.000 2.000

2022 2023 2024 2025

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

INDICADORES 

Castrações

Índice recente: 0
Meta de índice futuro: 6.000

Área de roçada (em metros quadrados)

Índice recente: 2.500.000
Meta de índice futuro: 20.000.000

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 12.6
Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes
e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar
informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.

Meta 12.8
Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares,
tenham informação relevante e conscientização para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia
com a natureza.

Meta 13.3
Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a
capacidade humana e institucional sobre mitigação,
adaptação, redução de impacto e alerta precoce da
mudança do clima.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Buscar parcerias para revitalizar e requalificar a região do Parque
Ecológico e da Represa Billings, focando na recuperação ambiental, no
desenvolvimento econômico local e no incentivo ao turismo.
Fazer gestão junto à Ecovias para implantar o Corredor Verde.
Fortalecer a política de defesa e proteção dos animais.
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Implantar comitê interno para gestão, regulação, acompanhamento e
fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias de
saneamento ambiental, energia, gás, telefonia e TV a cabo.
Implantar e incentivar o uso de cisternas urbanas na Prefeitura e nas
residências para reúso da água pluvial.
Implantar o tema Educação Ambiental como política pública
transversal.
Implantar parque linear nas margens do Córrego Ribeirão dos
Monteiros.
Incentivar a utilização de composteiras em empresas, residências e
condomínios.
Incentivar o uso de energia solar em prédios municipais, comerciais e
residenciais.
Retomar a participação do município no Comitê da Bacia Hidrográfica
do Alto Tietê.
Retomar as ações estabelecidas na Lei Específica da Billings e PDPA
(Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental), que garantam a
regularização de loteamentos, dos imóveis, saneamento e recuperação
de mananciais.
Retomar o Centro de Referência em Educação Ambiental no Jardim
Botânico.
Viabilizar parceria com o SESC para implantar um Parque Ecoturístico
às margens da Represa Billings, na região do Eldorado, ampliando a
oferta de espaços de entretenimento e lazer na cidade, gerando
oportunidades aos munícipes de estreitar suas relações com a natureza.
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DIADEMA CONECTADA, PARTICIPATIVA E PLANEJADA 
Programa 0021

GESTÃO MODERNA E EFICIENTE
Programa 0022



Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

DIADEMA CONECTADA,
PARTICIPATIVA E PLANEJADA 

Programa 0021

Secretaria de Planejamento e Gestão

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer a participação popular,
o planejamento e
monitoramento de políticas
públicas e viabilizar uma cidade
conectada por meio de canais
inovadores, participativos e
transparentes.

JUSTIFICATIVA

Ausência de canais efetivos de
participação e retrocesso de
sistemas de tic, necessidade de
promover a igualdade de acesso às
novas tecnologias, buscando a
efetividade das políticas públicas.

2022 2023 2024 2025

18,0 18,0 18,0 18,0

INDICADORES 

Nº atividades de planejamento estratégico (oficinas de PES ou reuniões
moderadas de planejamento)

Índice recente: 20
Meta de índice futuro: 72

2022 2023 2024 2025

30,0 30,0 30,0 30,0

Nº atividades de participação popular (plenárias, audiências, congressos,
conferências etc.)

Índice recente: 15
Meta de índice futuro: 30

2022 2023 2024 2025

40% 70% 90% 100%

Percentual de locais físicos conectados (escolas, UBSs, praças etc.) à rede
municipal de dados INFOVIA

Índice recente: 0%
Meta de índice futuro: 100%
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Agilizar os processos de atendimento ao cidadão, desburocratizando e
melhorando a gestão, a prestação de serviços e disponibilizando guia de
serviços eletrônicos com fluxos de atendimento.
Articular e implementar os processos de expansão da economia digital e
criativa, considerando os jovens como uns dos protagonistas.
Constituir um comitê de captação de recursos com participação de
todas as secretarias para viabilizar projetos e estratégias de novos
investimentos no município.
Criar mecanismos inovadores de participação popular por meios digitais
e plataformas virtuais, garantindo ampla participação.
Criar um programa de doação de dispositivos eletrônicos com acesso à
internet (celulares, tablets e notebooks), que passarão por triagem,
recuperação e conserto e serão doados para alunos carentes da rede
municipal.
Disponibilizar zonas de Wi-Fi livre nos principais centros de bairro,
fomentando a economia local.
Disponibilizar zonas Wi-Fi livre em todos os equipamentos públicos com
atendimento ao cidadão e também nas escolas municipais,
equipamentos de cultura, esportes e lazer.

Meta 13.2
Integrar medidas da mudança do clima nas políticas,
estratégias e planejamentos nacionais.

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 9.c
Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de
informação e comunicação e se empenhar para oferecer
acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países
menos desenvolvidos, até 2020.

Meta 16.7
Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva,
participativa e representativa em todos os níveis.
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COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Fomentar a criação e uso de aplicativos na prestação de serviços
públicos e comunitários.
Implantar cursos profissionalizantes para reparo e conserto de
dispositivos eletrônicos (celulares, tablets e notebooks).
Readequar os canais de atendimento não presencial da prefeitura por
meio de plataformas virtuais, adotando novas tecnologias de
informação e comunicação e ampliando a oferta de serviços públicos
pela internet.
Reestruturar o Observatório de Políticas Públicas e integrar bases de
dados e indicadores para a rápida tomada de decisões, contribuindo
para a sinergia e intersetorialidade das ações de governo.
Retomar os processos articulados de participação, como o de
orçamento e planejamento participativo, as audiências públicas, o
Congresso da Cidade, os conselhos municipais, planos municipais,
fóruns, entre outras iniciativas, superando a segmentação das políticas
sociais.
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Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

GESTÃO MODERNA E EFICIENTE
Programa 0022

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Tornar mais ágil, atual e
resolutivo o conjunto de
procedimentos e ações
desenvolvidos pela prefeitura.

JUSTIFICATIVA

Os sistemas e equipamentos
atualmente utilizados na secretaria
não atendem de forma satisfatória às
necessidades para o pleno
desenvolvimento dos trabalhos da
prefeitura.

2022 2023 2024 2025

2% 2% 2% 2%

INDICADORES 

Percentual de redução de custos água, luz, telefone, copiadora

Índice recente: 12,9%
Meta de índice futuro: 2%

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 12.7
Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de
acordo com as políticas e prioridades nacionais

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Reformular os ambientes internos de trabalho e os espaços de
atendimento ao público como condições mínimas de respeito aos
servidores e aos cidadãos.
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INVESTIR NO SERVIDOR PARA FAZER A DIFERENÇA
Programa 0023

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, DEFESA DO
CONSUMIDOR E APOIO À CIDADANIA

Programa 0024



Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

INVESTIR NO SERVIDOR
Programa 0023

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Valorizar e promover o
desenvolvimento dos servidores
e sua qualidade de vida no
ambiente de trabalho.

JUSTIFICATIVA

Servidor desmotivado, sem
perspectiva de ascensão na carreira
e sem programa de capacitação.

2022 2023 2024 2025

7% 9% 10,9% 8,4%

INDICADORES 

Percentual de servidores capacitados do quadro de pessoal

Índice recente: 6,4%
Meta de índice futuro: 8,4%

ODS E META CONTEMPLADOS

Não há nenhum ODS diretamente vinculado a esse programa.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Fortalecer o diálogo com a entidade representativa dos servidores
públicos como espaço permanente para o exercício democrático e
transparente das negociações.
Investir em um processo de formação continuada, capacitação
permanente e no desenvolvimento de competências dos servidores.
Valorizar os servidores, priorizando as revisões das carreiras, a
qualificação profissional, a qualidade de vida no ambiente de trabalho e
o resgate da autoestima.

PARA FAZER A DIFERENÇA
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Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, 

Secretaria de Assuntos Jurídicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Atingir maior eficiência,
qualidade e aperfeiçoamento dos
serviços oferecidos à população.

JUSTIFICATIVA

Oferecer serviços técnicos de
qualidade para o maior número de
munícipes.

2022 2023 2024 2025

2.750 3.750 4.750 6.000

INDICADORES 

Quantidade de atendimentos realizados

Índice recente: 1.750
Meta de índice futuro: 6.000

DEFESA DO CONSUMIDOR E 
APOIO À CIDADANIA

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 16.3
Promover o Estado de Direito, em nível nacional e
internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para
todos

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Nenhum compromisso diretamente associado a esse programa.

Programa 0024
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DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO EM
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Programa 0025

GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS
Programa 0028

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Programa 0027



Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

DEFESA DOS INTERESSES DO
Programa 0025

Secretaria de Assuntos Jurídicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Alcançar a eficácia na defesa dos
interesses do município e na
orientação jurídica, garantindo a
efetividade nas intervenções
judiciais.

JUSTIFICATIVA

Evitar perdas de recursos e
judicialização das políticas públicas.

2022 2023 2024 2025

1.271 1.210 1.149 1.082

INDICADORES 
Número de processos judiciais

Índice recente: 1.332
Meta de índice futuro: 1.082

MUNICÍPIO EM PROCESSOS 
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS 

ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 16.5
Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas
as suas formas

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Nenhum compromisso diretamente associado a esse programa.

Meta 16.6
Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e
transparentes em todos os níveis
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Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Programa 0027

Secretaria de Mobilidade e Transportes

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Melhorar as condições de
trabalho dos funcionários e
aprimorar a qualidade do serviço,
proporcionando assim um
atendimento melhor e mais ágil
à população.

JUSTIFICATIVA

Estrutura precária, eficiente,
inoperante, ausência de serviços
essenciais, maquinários e
equipamentos quebrados e
ultrapassados, além de insuficiência
de pessoal.

2022 2023 2024 2025

280 300 350 500

INDICADORES 
Taxa de solução de ocorrências (por mil chamadas)

Índice recente: 700
Meta de índice futuro: 500

ODS E META CONTEMPLADOS
Não há nenhum ODS diretamente vinculado a esse programa.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Nenhum compromisso diretamente associado a esse programa.
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Macrodiretriz Cidade para as Pessoas, Democrática e
Sustentável

GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS
Programa 0028

Secretaria de Finanças

INDICADORES 

2022 2023 2024 2025

82% 83% 84% 85%

Índice de efetividade da arrecadação do IPTU

Índice recente: 78%
Meta de índice futuro: 85%

2022 2023 2024 2025

1,10 1,05 1,05 1,05

Fator de crescimento real anual da arrecadação do ISS

Índice recente: 0,92
Meta de índice futuro: 1,05

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Prover as unidades da secretaria
de finanças de meios destinados
à gestão administrativa;
contribuir com maior integração
governo e cidadão (rapidez,
comodidade e eficiência),
contribuir para manutenção do
equilíbrio econômico financeiro,
mediante administração da
execução financeira do
orçamento fiscal; assegurar a
busca de recursos e arrecadação
de tributos com compromisso de
justiça fiscal.

JUSTIFICATIVA

Manter o compromisso com o
equilíbrio fiscal, aprimorando a
prevenção e mitigação de riscos
fiscais; gerenciamento controlado de
compromissos assumidos, como nas
demais despesas pagas pelo tesouro,
combinando responsabilidade fiscal
com atendimento às demandas dos
demais órgãos de recursos.
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ODS E META CONTEMPLADOS

Meta 10.4
Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção
social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Nenhum compromisso diretamente associado a esse programa.
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PREVIDÊNCIA RPPS
Programa 0037

GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Programa 0029

GESTÃO ADMINISTRATIVA
Programa 0026



GESTÃO ADMINISTRATIVA 
Programa 0026

Macrodiretriz Gestão
Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas

2022 2023 2024 2025

15,40 3,60 3,50 3,30

INDICADORES 
Taxa de variação do quadro de pessoal

Índice recente: 8,78
Meta de índice futuro: 3,3

2022 2023 2024 2025

19,80 20,30 20,90 21,50

Taxa de servidores por mil habitantes

Índice recente: 17,30
Meta de índice futuro: 21,50

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover as condições
administrativas e operacionais
que permitam o
desenvolvimento das atividades
de competência do município

JUSTIFICATIVA

Necessidade da oferta dos meios à
consecução do programa de
governo.

ODS E META CONTEMPLADOS

Não há nenhum ODS diretamente vinculado a esse programa.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO
Nenhum compromisso diretamente associado a esse programa.
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GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Programa 0029

Macrodiretriz Encargos da Dívida
Secretaria de Finanças

2022 2023 2024 2025

100% 98% 95% 90%

INDICADORES 
DCL (Dívida Consolidada Líquida) / RCL (Receita Corrente Líquida)

Índice recente: 62%
Meta de índice futuro: 90%

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Gerir a dívida de longo prazo da
prefeitura de Diadema com o
objetivo de contribuir para a
manutenção do equilíbrio
financeiro e para atender às
necessidades da população.

JUSTIFICATIVA

Possibilitar a alocação de recursos
para despesas que não contribuem
para a manutenção das ações do
governo, das quais não resulta
produto e não geram
contraprestação de serviços.

ODS E META CONTEMPLADOS
Não há nenhum ODS diretamente vinculado a esse programa.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO
Nenhum compromisso diretamente associado a esse programa.
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Macrodiretriz Instituto de Previdência do Servidor Municipal
de Diadema - IPRED 

PREVIDÊNCIA RPPS
Programa 0037

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema -
IPRED 

2022 2023 2024 2025

3.487,00 3.835,00 4.219,00 4.641,00

INDICADORES 
Número de aposentados e pensionistas

Índice recente: 3.297
Meta de índice futuro: 4.641

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Visa dar cobertura aos riscos a
que estão sujeitos os
beneficiários.

JUSTIFICATIVA

Garantir meios de subsistência nos
eventos, aposentadoria, pensões,
reclusão, morte, proteção à
maternidade e à família.

ODS E META CONTEMPLADOS
Não há nenhum ODS diretamente vinculado a esse programa.

COMPROMISSOS DO PROGRAMA DE GOVERNO
Nenhum compromisso diretamente associado a esse programa.
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9. CONCLUSÕES
Este documento sintetiza os esforços da Prefeitura Municipal de Diadema
em promover uma gestão participativa, atendendo aos interesses da
população da cidade e em consonância com os compromissos globais em
prol do desenvolvimento econômico social e sustentável. Desde a
campanha eleitoral e a formulação do Programa de Governo até a
elaboração do Plano Plurianual, a principal preocupação foi incorporar as
demandas dos cidadãos e das cidadãs de Diadema às ações planejeadas. 

Em paralelo, atendendo às diretrizes do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento - PNUD acerca dos ODS, “a efetivação dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas é um compromisso
global. Mas é no âmbito local que os problemas são vivenciados e, também,
é onde as soluções podem ser construídas” (PNUD Brasil, 2021),
incorporamos esses objetivos aos programas construídos no PPA, dado o
potencial destes em desenvolver ações que impactam mais diretamente a
vida da população.

Dessa forma, a incorporação dos Objetivos Globais de Desenvolvimento
Sustentável ao planejamento previsto no Plano Plurianual permite fazer
com que a gestão do poder Executivo atue de maneira conjunta a agenda
internacional. 

Dessa forma, a construção deste Plano de Metas e a experiência da
Prefeitura de Diadema de integrar o Programa de Governo Participativo aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS e ao Plano Plurianual –
PPA, uma das peças de planejamento orçamentário previstas na
Constituição brasileira, servem de exemplo na região do Grande ABC. O fato
de o próprio PPA ter sido construído de maneira participativa evidencia
também um compromisso de gestão, focada na transparência e no
protagonismo da população na elaboração das políticas públicas. 

Esperamos, portanto, que este documento possa contribuir como um
modelo para demais municípios na construção de uma sociedade que atue
em prol do desenvolvimento social, econômico e ambiental. 
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