
Se teve algo que 2020 nos ensinou é que somos mais parecidos do que imaginávamos.
Sorrimos, choramos, comemoramos, nos ajudamos. Se temos tantos pontos em comum, já é
mais do que hora de trabalhar em conjunto para mudar Franca. Nós merecemos uma cidade
que ofereça oportunidades de trabalho, estudo e lazer com segurança. Uma cidade pronta
para as oportunidades de hoje e preparada para o futuro, moderna, criativa e justa. Acima de
tudo, uma cidade que acredita na união do seu povo para ser ainda melhor. Franca é minha
casa. Franca é a nossa casa. Essa é a nossa comunidade.
Pensar sobre a estrutura e a forma de funcionamento da cidade é pensar sobre as condições
e as possibilidades de vida da população que aqui vive. Queremos que a cidade seja um
espaço cada vez mais acolhedor e comunitário, e essa cidade mais justa e segura só é
possível com a participação de todos nós, pois juntos, vamos mudar Franca e fazer do futuro
comunidade!
O plano é um guia, e não um instrumento restritivo, de modo que há possibilidade de
alterações, motivadamente, quando novas circunstâncias ou tecnologias indicarem ou
impuserem revisões. Nesse sentido as propostas orientam a gestão e condicionam as
prioridades, que serão executadas de acordo com a capacidade orçamentária.

CONCEITO DE INTEGRAÇÃO

Quando falamos de uma proposta, ela não está conectada somente a uma área específica,
pois da mesma forma que pensamos os espaços públicos para a integração entre as pessoas
também pensamos assim nossas propostas e a forma de gestão da Prefeitura.
Coletivo e individual são complementares. O desenvolvimento coletivo é base para o
desenvolvimento individual. A cidade deve fomentar os desejos e objetivos da
coletividade, o que só é possível transformando o espaço urbano em território de
integração entre as pessoas. Para que isso seja possível, é necessária uma gestão
que consiga articular de forma responsável e planejada a execução de políticas
públicas para a efetivação de todos esses objetivos. 

CARTILHA DE PROPOSTAS
Frente Democrática: Cidade Comunidade (PT, PDT e PCdoB)



CIDADE COM QUALIDADE:  Um dos pontos fundamentais para melhoria da qualidade do aparelho
público é o acesso, e o domínio digital por parte da prefeitura cumpre um papel central nas relações
sociais atuais. Franca não pode mais adiar a necessidade de se integrar à rede de cidades inteligentes,
e utilizar a tecnologia como meio de integração das pessoas entre si e com o poder público, agilizando
e qualificando os serviços prestados.

CIDADE PRODUTIVA E FRATERNA:  A gestão municipal tem o importante papel de conduzir a
produção da cidade de forma fraterna, garantindo os direitos dos cidadãos e buscando um
desenvolvimento econômico que respeite a dignidade das pessoas e o meio ambiente. A redução das
desigualdades faz parte da agenda de desenvolvimento e se fundamenta na ideia de uma prefeitura que
alcance a todos e todas.

CIDADE JUSTA E SEGURA: Visa garantir “acesso ao direito”, porque não basta a oferta de condições e
oportunidades “a todos”, quando o efetivo acesso a elas depende do domínio de processos
burocráticos ou de ter que recorrer à justiça frequentemente. Para que a desigualdade não se
aprofunde, é necessário que as regras sejam simples, que possam ser cumpridas por todos, que não
sejam um obstáculo para quem precisa e para quem produz o desenvolvimento da cidade, e que os
espaços, os serviços, os equipamentos públicos possam ser utilizados e compartilhados com segurança
por qualquer pessoa.

CIDADE TRANSPARENTE E CONSCIENTE: É papel da gestão municipal garantir o fortalecimento da
participação e envolvimento da sociedade na gerência do município melhorando os diagnósticos dos
problemas, a  identificação dos potenciais da cidade, o planejamento adequado dos programas e
execução do planejamento proposto, proporcionando resultados reais e duradouros de progresso
social para população.

PRINCÍPIOS



Consulta Rápida

Informatização de prontuários

Horário de atendimento estendido em Unidades de Saúde

Promoção de saúde

Saúde mental

Saúde da Família

Comunicação em Saúde

Criação de um aplicativo para agendar consultas pelo celular, com credenciamento
de clínicas e consultórios privados de Franca para atendimento gratuito.

Integração de prontuários médicos e resultados de exames para agilizar o
atendimento aos pacientes.

Aumentar o período de funcionamento de Unidades de Saúde do município para
além do horário comercial, de forma a desafogar os prontos-socorros de Franca.

Tirar o foco da doença e priorizar programas para melhorar o condicionamento
físico e a segurança alimentar da população.

Garantir atendimento de qualidade aos pacientes que precisam de suporte
emocional e promover a saúde mental como forma de melhorar a qualidade de vida
da população.

Ampliar o número de núcleos de Saúde da Família, com visitas domiciliares e
acompanhamento preventivo para evitar o adoecimento

Implantação de um modelo de comunicação via internet, centralizado em
plataforma única, com interfaces para toda a rede buscando atender todas
demandas relacionadas à saúde

SAÚDE



Saúde na Escola

Moradias para a Terceira Idade

Núcleo Integrado de Promoção à Saúde

Integração à Agenda Única

Credenciamento de consultórios e clínicas

Credenciamento de Profissionais para Atendimento em Sistema de Home Care

Credenciamento de Hospitais

Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS

Farmácias Vivas

Programa de Atenção a Usuários de Drogas

Vigilância em Saúde

Utilização dos espaços das Escolas Municipais para atividades e programas de
palestras, orientação ou capacitação na área da saúde.

Estimular a implantação por meio de parcerias, unidades habitacionais para esse
público, com qualificação dos espaços atendendo a demanda social e promovendo a
ocupação e qualificação da área.

Constituição de um núcleo de servidores municipais das áreas envolvidas, para
estudos, planejamento e proposição de ações na área de promoção de saúde.

Atividades de promoção, orientações e ações preventivas na área da saúde deverão
ser integradas ao calendário geral da administração municipal.

É uma modalidade de contratação que permite à administração pública
disponibilizar atendimento de nível secundário de adequada qualidade e com
economia.

Credenciar médicos e enfermeiros capacitados no atendimento em domicílio.

Credenciar hospitais privados que trabalham como linha auxiliar do SUS 
 promovendo a integração de toda a rede assistencial e melhorias no atendimento.

Desenvolvimento de programa específico de capacitação profissional, elaboração de
calendário anual de atividades, com priorização para as peculiaridades desse grupo.

Implantação gradativa dessa política, por meio de capacitação de profissionais da
rede e de credenciamento de médicos e outros terapeutas.

Produção de plantas medicinais para fornecimento ao SUS em compatibilidade com
a Política Nacional de Práticas Integrativas.

Programa com atendimento não só do usuário, mas também dos familiares deve
disponibilizar orientações genéricas, capacitações e consultoria em casos
específicos.

Fortalecer a política de vigilância sanitária municipal como fiscalização voltada
essencialmente para a orientação.



Agência de Desenvolvimento

Programa Parceiros da Prefeitura

Aplicativo de Corridas

Horário de atendimento estendido em Unidades de Saúde

Banco do Povo

Casa do Empreendedor

Uso Estratégico do Poder de Compra

Turismo Interno e Receptivo

Órgão específico para consultoria e orientação técnica a empreendedores de
Franca, com foco em ampliar seus mercados de atuação.

Credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços à Prefeitura
de Franca.

App de corridas da prefeitura com repasse total para os motoristas, tirando apenas
a taxa para manutenção do sistema (5-7% de taxa).

Aumentar o período de funcionamento de Unidades de Saúde do município para
além do horário comercial, de forma a desafogar os prontos-socorros de Franca.

Reestruturação  e desburocratização do Banco do Povo, com foco em oferecer
crédito a micro e pequenas empresas de Franca a juros mais baixos.

Incubadora de empresas com consultorias gratuitas, envolvendo contabilidade,
jurídico e marketing, a micro e pequenos empreendedores de Franca.

Priorizar produções e contratações que estimulem o desenvolvimento econômico
de empresas francanas.

O conjunto de propostas relativas às área da cultura, desporto e lazer produz uma
profusão de atividades ligadas inicialmente ao turismo que ocorre entre bairros e
regiões da cidade.

GERAÇÃO DE EMPREGO



Estímulo à Complexidade Industrial

Estímulo à Política de Associativismo

Proteção Social aos Agentes Econômicos Individuais

Agentes Privados de Serviços Públicos

Ambulante Legal e Ambulante Verde

Apoio e Orientações a Catadores

Programa de Fortalecimento e Uso Estratégico da Agricultura Familiar

Assumir medidas que atualizem a indústria local para a realidade econômica e
tecnológica do século XXI, entendendo sua centralidade na economia de Franca.

A Economia Solidária é um caminho muito promissor para integrar a geração de
emprego e renda com as demandas sociais da cidade.

Ações do Poder Público que visem proteger essa parcela da sociedade, como uma
forma de estimular a melhor distribuição de renda com geração de empregos.

Capacitação, treinamento e credenciamento de profissionais para a prestação de
serviços  ligados à higiene urbana e à manutenção de espaços para melhoria das
condições de salubridade.

Desenvolvimento de procedimentos simplificados e de modelos de mobiliários
padronizados para a viabilização de trabalho de ambulantes.

Desenvolvimento de mobiliário apropriado, programa de orientações técnicas,
jurídicas e para a salubridade e apoio organizacional para formação de associações
ou cooperativas.

Ações de estímulo e integração da Agricultura Familiar com diversas áreas
diferentes da política local.



Escola em comunidade

Reformulação a partir das creches

Plano de carreira do magistério 

Espaços de escuta

Autonomia Universitária

Escolas Verdes

Avaliação do Plano Municipal de Educação

Formação Continuada

União em rede para criar uma relação mais harmônica entre unidades escolares e a comunidade, a
fim de mapear a presença escolar no cotidiano da população.

Reformulação do sistema municipal de educação a partir da creche, adotando-se uma proposta
pedagógica mais focada no desenvolvimento da criança e na integração entre família e escola.

Elaborar e aprovar um plano de carreira para o magistério com prioridade em formato de um plano
geral para servidores públicos, em segunda instância construir de forma autônoma.

Parceria com a área de saúde afim de construir nas escolas um espaço de acolhimento entre
psicólogos e pedagogos e demais pessoas que constroem o espaço.

Integração de universidades municipais por meios de agência de desenvolvimento, focando sempre
em primordialmente respeitar a autonomia das universidades.

Criação de hortas comunitárias em escolas com o intuito de levar a discussão sobre alimentação
com os alunos e consequentemente com os pais.

Análise e avaliação do plano municipal de educação, instituído pela Lei Municipal 8.300/2015 e
eventual revisão de alguns pontos e transformação.

Aprimoramento do programa de formação continuada, com foco em pedagogia, filosofia da
educação, didática e conteúdos específicos das disciplinas.

EDUCAÇÃO



Programa de segurança alimentar

Instituir um conselho e implementar uma política de segurança alimentar

Designação e Credenciamento de profissionais para atividades

Programa de Aquisição de Alimentos Municipal

Banco de Alimentos

Restaurantes Populares

Cozinhas Piloto

Conferências Municipais

Tendo como orientação a proteção e a assistência social, com interação entre
diferentes áreas de atuação e ações de efeito imediato nos processos de
emancipação e autonomia da população.

Abarcando a merenda escolar, a educação alimentar, as orientações do pré e pós
natal, a indústria de alimentos em conjunto com criações de hortas comunitárias e
distribuição de cestas básicas.

Para capacitação e oficinas em Segurança Alimentar que exigem orientação e
monitoramento de profissionais qualificados.

Para escolas, programas assistenciais e outros equipamentos públicos ou entidades
conveniadas, diretamente de produtores locais.

Integrando um  programa de aquisição e coleta junto a fornecedores cadastrados,
dispensação e distribuição de alimentos que estão em perfeitas condições de
consumo mas não condições ideais para o comércio.

Criação de Restaurantes com alimentações saudáveis e a preços acessíveis.

Para pré-processamento e preparo de alimentos, de acordo com a demanda
cadastrada, capacitação profissional e geração de renda, e acesso a alimentação
saudável.

Para discussão das políticas públicas relacionadas a áreas específicas onde poderão
ser elaborados ou revistos planos setoriais.

COMBATE A FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR



Manutenção do asfalto

Valorização do Transporte Público Coletivo

Integração de Modais

Malha Cicloviária

Plataforma de Monitoramento e Avaliação do Transporte Público Municipal

Cidade Caminhável

Pavimentação Eficiente

Plano de Segurança no Trânsito

Reestruturação da EMDEF para desenvolver política de manutenção permanente da
massa asfáltica, com adoção de novos materiais e diversidade de soluções conforme
o tipo específico do problema.

Focar a política de mobilidade urbana na priorização do transporte coletivo é uma
forma de agir diretamente no enfrentamento às desigualdades no acesso aos
espaços da cidade.

Efetivação de uma política de integração dos variados modais de mobilidade pela
cidade de Franca. Permitindo o deslocamento de maneira ativa, sustentável e
econômico

Ampliação da malha cicloviária municipal, com utilização de piso permeável, que
integre todo o conjunto de ciclovias e ciclofaixas da cidade.

Criação de plataforma digital, no aplicativo Fale com Franca, onde estarão
disponíveis à população todas as informações referentes ao sistema de Transporte
Público de Franca.

Garantir condições mínimas para que as pessoas possam se deslocar tranquilamente
pelas calçadas da cidade.

Utilização de pavimentação que apresente os melhores índices de custo-benefício e
não o mais barato

Instalação de uma rede de câmeras e radares nas principais avenidas da cidade, de
forma a coibir ações imprudentes no trânsito.

TRANSPORTE



Monitoramento eletrônico

Central e Sistema de Monitoramento

Rede de Equipamentos Públicos de Monitoramento e Alerta

Rede Privada de Câmaras

Integração das fiscalizações

Guarda Municipal com tecnologia

Instalação de câmeras nas entradas e saídas da cidade, além de espaços públicos, e integração com
sistemas da PM e Guarda Municipal.

Instalação planejada e gradativa de uma central de monitoramento operada pela Guarda Civil que
conte com diversos sistemas de informações.

Implementação  de equipamentos em mobiliário urbano ou em outros elementos de fixação que
permitam o monitoramento da movimentação e comportamento de pessoas.

Implantação planejada, pactuada e gradativa de câmaras em estabelecimentos comerciais
estrategicamente localizados.

O sistema permitirá o monitoramento das questões de segurança propriamente ditas, mas também
de imóveis que precisam de ações de limpeza, e atividades irregulares, infrações à legislação
ambiental e de trânsito.

Modernização da GCM com instalação de novos equipamentos para melhorar o patrulhamento na
cidade.

SEGURANÇA PÚBLICA



Cadastro de Animais Domésticos

Identificação de animais perdidos

Credenciamento de clínicas veterinárias

Castração de animais domésticos

Vacinação antirrábica

Programa de adoção de animais domésticos

Ambulatório Veterinário no Canil Municipal

Programa Integrado de Posse Consciente de Animais

Cadastro de Animais Domésticos e de seus proprietários, operado por órgãos públicos e
estabelecimentos privados que atuem na área.

Credenciamento para acolhimento de animais perdidos. O animal poderá ser levado a um
estabelecimento credenciado para identificação de seus donos.

Programa de credenciamento de clínicas veterinárias com faixas de atuação conforme o interesse
dos proprietários.

Programa de castração de animais por meio de clínicas credenciadas ou entidades conveniadas, com
preços subsidiados para pessoas de baixa renda.

Programa de vacinação antirrábica através de clínicas veterinárias credenciadas. A prefeitura
oferece os insumos e as clínicas participam do programa.

Vinculado ao cadastro municipal, manutenção de um banco de dados de animais para adoção,
estejam eles em posse de famílias, de entidades ou no próprio canil municipal.

Para atendimento de animais domésticos, reduzindo o sofrimento animal e o risco de disseminação
de doenças.

Programa integrado entre diversas áreas para promoção da posse consciente de animais, baseada
em princípios de respeito, de higiene e prevenção de saúde.

PROTEÇÃO ANIMAL



APP – Fale com Franca

Ouvidoria Municipal

Governança comunitária

Desenvolvimento de um aplicativo que funcione como plataforma universal para
todas as questões ligadas à Administração Municipal.

Vinculá-la ao gabinete do prefeito e estruturar a ouvidoria como segundo nível de
atendimento às demandas não satisfatoriamente atendidas e integrá-la ao app Fale
com Franca.

Serão criados comitês comunitários mais simples do que os conselhos, com
representantes de regiões ou setores específicos, aprofundando o processo
comunicacional.

COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA



Censo do Esporte e Atividade Física

Qualificação de Espaços Públicos

Estágios Supervisionados em Atividade Física

Transporte para o Esporte

Programação Específica para Crianças e Adolescentes

Centro Municipal Multiuso

Capacitação de Dirigentes Esportivos

Museu do Basquete

Realização do censo municipal do esporte e atividade física, para especificar as
modalidades praticadas e a quantidade de participantes em cada região.

Preparar os espaços públicos, principalmente escolas, e seus entornos para uso
coletivo de prática de esportes e atividades físicas.

Programa de estágios supervisionados para estudantes de cursos técnicos e
universitários para estímulo e monitoramento de atividades físicas.

Usar o transporte público de forma mais estratégica para locomoção aos núcleos de
treinamento e de atividades.

Desenvolvimento de uma programação esportiva e de lazer específica para esse
público, com foco na criação do interesse e habitualidade com o esporte e
atividades físicas.

Destinação e adaptação do pavilhão da Francal para que se torne um grande centro
municipal de cultura e esporte, integrado ao complexo poliesportivo.

Criação de um programa permanente de capacitação de dirigentes esportivos, tanto
de ordem técnica como administrativa.

Fazer o museu do basquete com instrumentos tecnológicos produzidos na própria
cidade, com valorização dos personagens importantes do basquete local.

ESPORTE E LAZER



Contrapartida em Repasses

Fomento às Práticas Comunitárias Organizadas

Estímulo ao Pedestrianismo, Ciclismo e Afins

Estabelecer nos convênios e ajustes congêneres, que a contrapartida do alto
rendimento envolva a participação de atletas em ações nas escolas e comunidades.

Apoio e estímulo às práticas de alto nível de envolvimento da comunidade, com a
organização e manutenção dos espaços, priorizando na capacitação de lideranças.

Ampliação das iniciativas para o estímulo à prática de atividades físicas com base no
deslocamento não motorizado.



Quadro Permanente

Patrimônio Histórico

Foco na Manutenção

Mapa Cultural

Conferência Municipal de Cultura

Plano Municipal de Cultura

Realizar concursos e promover a constituição de um quadro permanente melhor estruturado para a
área da cultura, com pessoal formado em áreas relacionadas.

Levantar, identificar e caracterizar o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de modo a
possibilitar sua compreensão e apreensão pelo público.

Boa parte dos gastos públicos com o patrimônio municipal acontece como consequência do descaso,
manter a manutenção regular é evitar desperdício de dinheiro público.

Levantamento das manifestações culturais locais, dos agentes culturais e do patrimônio cultural do
Município, ainda que não tombado. Mantendo atualizações permanentemente.

Realização de fóruns setoriais e regionais, finalizados com conferência, para debates e definição das
principais linhas de atuação na área para os próximos anos.

Elaboração, a partir da conferência municipal, do Plano Municipal de Cultura, incluindo eventuais
interações com outras áreas e mediante aprovação por decreto.

CULTURA



Agenda única

Centralização no Promoção de Eventos

Economia da Cultura

Calendário de Eventos

Arte Urbana

Núcleos de Cultura nas Escolas e Empresas

Cessão de Espaços

Apoio a manifestações culturais

Carnaval e Plano de Ação Anual

Museu na Empresa

Agenda onde será divulgado os eventos abertos, integrando todas as áreas de
atuação municipal.

A promoção de eventos de toda a Prefeitura ficará sob a responsabilidade da área de
cultura, permitindo a introdução de atividades culturais em todos os eventos e a
adoção de linguagens e propostas de divulgação integradas.

Cadastramento de artistas, artesãos e outros profissionais da área da cultura, com
sua integração aos eventos promovidos pelo Município.

Organização de um calendário de eventos públicos municipais coordenado pela área
da Cultura, que componham a Agenda Única, e que integre áreas de diferentes
atuações

Estímulo a esta forma de arte como proposta atual de mudança na paisagem urbana,
em especial com a utilização de espaços públicos como viadutos e áreas afins.

Oferta de atividades culturais e cursos para jovens, crianças e idosos, inclusive com
abordagem intergeracional.

Cessão de espaços culturais ociosos para organizações do terceiro setor ou
empresas que se comprometam a desenvolver atividades culturais nos locais.

Levantamento, resgate, estímulo e patrocínio, pelo Município, a manifestações
culturais.

Refazer o processo de subvenção das escolas de samba, exigindo a apresentação de
um plano de trabalho com base no envolvimento da comunidade durante o ano.

Criação de um espaço de orientação e apoio técnico vinculado ao museu municipal
que dê auxílio e estimule empresas de qualquer porte a montarem pequenas
exposições (objetos, publicações, obras de arte e biografias) relacionadas à sua
história.



Contabilidade Cidadã

Gestão comunitária

Revisão da Política de Conselhos

Programa de Capacitação de Lideranças Comunitárias e Conselheiros

Conferências Municipais

Fortalecimento da Participação Popular

Comissões de Gestão de Unidades

Fórum da Cidade

Reformulação do Portal da Transparência para facilitar o acesso aos gastos públicos
da Prefeitura.

Criação de projetos pilotos em bairros da cidade com a participação efetiva dos
moradores em todo o processo.

Reafirmar a importância dos Conselhos definindo melhor sua condição de natureza
participativa e colaborativa

Processo permanente, e que envolva matéria sobre o conhecimento acerca do
funcionamento da Administração Pública.

Realização de conferências municipais para discussão das políticas públicas
relacionadas a áreas específicas.

Empenho na promoção desse tipo de participação, em especial nas audiências das
leis orçamentárias e nas de avaliação da execução do orçamento.

Criação de comissões mistas entre servidores públicos e cidadãos de acordo com a
predisposição local. Para elaboração de propostas, de programação e gestão dos
espaços públicos municipais.

Instituição de um foro de lideranças que terá por missão ouvir a sociedade
diretamente para assessoramento imediato ao prefeito na formulação de políticas
públicas

PARTICIPAÇÃO POPULAR



Renda Básica Municipal

Proteção à Criança e ao Adolescente

Programa de Prevenção e Atendimento à Violência Doméstica

Restaurantes populares

Banco de alimentos em Franca

Campanha Publicitária Permanente pelos Direitos Humanos

Divulgação de boas práticas em Direitos Humanos

Integração Protocolar

Programa de renda básica concedido a famílias em situação de extrema
vulnerabilidade. Valores a critérios de acordo com a base de capacidade da
Administração.

Constituição de um núcleo, na área de Assistência Social, para atendimento
prioritário aos casos de necessidade de assistência social que envolvam crianças e
adolescentes.

Capacitação de núcleo de servidores da área social para atendimento e prevenção, a
partir da identificação de situações risco potencial ou violência doméstica efetiva.

Realização de restaurantes populares com refeições saudáveis e acessíveis.

Dispensação e distribuição de alimentos que estão em perfeitas condições de
consumo mas não de apresentação para a sua comercialização.

Manter uma campanha institucional permanente de apresentação de temas,
estímulo e divulgação de leituras e filmes sobre o tema, promoção da reflexão,
evidenciação da importância do respeito aos direitos humanos e valorização das
práticas relacionadas.

Introdução da Temática de Direitos Humanos na Programação Cultural da
Prefeitura

Organização em rede, por meio de integração de protocolos, de entidades públicas
e privadas, com sede em Franca, em torno da promoção dos direitos humanos,
daprevenção e do combate às violações

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS



Reorganização da EMDEF

Casa do empreendedor

Contabilidade cidadã

Remodelar os papéis da EMDEF, destacando sua estrutura e conhecimento na implementação de
mobiliário urbano inteligente.

Um espaço destinado a políticas de apoio para os micros, pequenos e empreendedores individuais,
será feito um contato fácil e direto entre eles e o Poder Público.

Uma forma de prestação de contas em uma linguagem mais simples, trazendo assim uma melhor
compreensão da população sobre o que ocorre na administração pública.

TECNOLOGIA E MODERNIZAÇÃO



Praças do povo

Mobiliário urbano inteligente

Urbanismo Tático

Arborização estratégica

Calçada Verde

Permacultura Urbana

Serviços Credenciados de Podas, Remoção e Substituição de Árvores

Eficiência energética em prédios públicos

Programa de gestão compartilhada pensada juntamente com a população para a reestruturação de
praças e parques espalhados pela cidade.

Desenvolvido pela EMDEF os mobiliários urbanos dotado de tecnologia será instalado nos espaços
públicos de Franca, integrado de vários aspectos para o melhor funcionamento.

Implementação de intervenções pontuais, pensadas e efetivadas em conjunto com a população do
entorno Política Integrada de Drenagem Ações articuladas entre as diversas esferas da gestão
pública, bem como um planejamento para ações de curto, médio e longo prazo.

Em parceria com a sociedade civil a arborização estratégica vai ser pensada da melhor forma para
melhorar o estilo de vida de cada região de acordo com suas necessidades.

Programa de implantação de calçadas verdes por toda a cidade, sobretudo nas áreas onde há maior
concentração de água nas épocas de chuva melhorando o nível de drenagem.

Implementação de projetos de permacultura urbana em diversos pontos da cidade a fim de produzir
alimentos para as populações locais.

Credenciamento de empresas especializadas para atendimento de solicitação de podas, remoção e
substituição de árvores em calçadas, de acordo com protocolos definidos pela Administração
Pública.

Buscar parceria com a CPFL a fim de de implementar equipamentos tecnológicos que trazem maior
eficiência no consumo de energia nos prédios públicos de Franca.

MEIO AMBIENTE E URBANISMO



Avaliação e Efetivação do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos

Monitoramento de Pontos de Deposição Clandestina

Gestão Compartilhada de Resíduos

Transporte Público Ecológico

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Combate à Especulação Imobiliária

Simplificação da Legislação para Aprovação de Obras

Repovoamento do Centro

Sistema de Monitoramento e Alerta de Enchentes

Entender quais os elementos que podem ter impedido sua aplicação e a partir disso,
trazer as modificações necessárias e efetivar o que está determinado na legislação.

Levantamento, identificação e monitoramento por meio de fiscalização integrada,
canal de informações e denúncias e uso de drones de pontos de deposição
clandestina de lixo.

Conscientizar e distribuir responsabilidades entre poder público, empresas,
população e catadores através da prática da gestão compartilhada.

Maior Fiscalização, Divulgação e Cobrança das Ações da SABESPA
Aproximação da Gestão Municipal com a empresa do Estado de São Paulo para o
aumento da fiscalização, divulgação e cobrança das ações da empresa no nosso
território.

Implementação do biodiesel como combustível para toda a frota municipal,
reduzindo significativamente a emissão de poluentes na atmosfera.

Criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FundUrb), cujos
recurso são oriundos da alienação de imóveis que não tenham função presente ou
interesse futuro, recursos de eventuais operações urbanas e outros de natureza
similar, vinculáveis. Seus recursos seriam destinados à realização de obras e
intervenções relacionadas às temáticas de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente.

Efetivação dos instrumentos de combate à especulação imobiliária e garantia da
função social da propriedade trazidos pelo Estatuto da Cidade.

Rever aspectos da legislação para aprovação de obras a fim de simplificar e agilizar
esse processo sem tirar condições fundamentais de segurança.

Política de repovoamento do centro da cidade, já dotado de infraestrutura, com
habitações sociais.

Criação de um sistema de monitoramento e alertas para os casos de acidentes
pluviométricos, a fim de reduzir a curto prazo os possíveis efeitos de novas
enchentes.



Gestão de Ativos

Simplificação legislativa

Revisão de Processos

Núcleos especiais e núcleos integrados

Modernização e justiça tributária

Gestão das terceirizações

Gestão dos Ajustes com o Terceiro Setor

Estruturação de uma área responsável pela gestão dos ativos municipais, de modo a
produzir aumento de arrecadação sem aumento de impostos.

É necessário um processo de revisão da legislação municipal buscando promover
uma simplificação e facilitando a satisfação da sociedade e os objetivos da gestão.

Atualização não apenas na incorporação de mecanismos e ferramentas de
tecnologia da informação, mas no próprio conceito e, como consequência, na norma
interna.

Formação de núcleos com funções específicas, formados por poucos servidores
altamente especializados, e que desenvolvam soluções para problemas críticos ou
oportunidades.

Melhoria da arrecadação por meio da adequação da carga tributária de acordo com
a capacidade de contribuição da população.

Analise com mais profundidade dos requisitos para contratação de serviços
terceirizados, valorizando elementos técnicos, e associações ou empresas com
políticas de valorização dos trabalhadores.

Gestionar os ajustes firmados com entidades do terceiro setor, e que envolvem
convênios, termos de fomento, termos de cooperação, contratos de gestão, entre
outras formas jurídicas

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Central de Transporte

Escola de Governo e Administração Pública da Alta Mogiana e Médio Grande

Componente de Qualidade na Remuneração dos serviços públicos

Revisão do Quadro de Cargos e Plano de Carreiras do Servidor Público

Gestão centralizada de transportes da Prefeitura, de modo a que se coordenam os
deslocamentos e viagens de servidores públicos.

Propor e liderar a união entre os municípios das regiões da Alta Mogiana, do Médio
Grande e outros para a criação de uma escola de governo e de administração
pública municipal.

Desenvolver tecnologia própria, regulamentar e implantar remuneração variável
vinculada ao desempenho, nos contratos firmados pelo Município, entre outros
critérios.

Gestão do quadro de cargos planejando a interdisciplinaridade que os servidores
públicos devem ter além da reformulação das carreiras.



Turismo Receptivo

Turismo Emissivo

Liderança Comunicacional

Aproveitar o potencial turístico relacionado à localização territorial de Franca e à sua oferta de
equipamentos, comércios e serviços.

Estimular interação de profissionais da cidade com eventos e atividades de cidades vizinhas.

Determinar um processo de comunicação integrando municípios da região, em questões de
interesse comum, garantindo maior efetividade, ampliação do acesso e redução de custos.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Destacamos que estas propostas são resumo do Plano de Governo, que traz diagnósticos,
contextualizações e maior detalhamento das ações.


