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Políticas Sociais Públicas
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POLÍTICAS

“Políticas Públicas 
são um conjunto 

de ações e 
decisões do 

governo, voltadas 
para a solução de 

problemas da 
sociedade”



Política Social
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É o conjunto de princípios e programas objetivando ao bem-
estar e desenvolvimento social da população.

Educação Saúde Segurança Pública

Assistência Social Esporte e Lazer
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Política de Educação
Possui 8 objetivos quanto ao desenvolvimento urbano, entre eles:

- consolidar o papel da escola como um dos principais meios de 
inserção do indivíduo no espaço coletivo e nos processos de gestão 

democrática da cidade;

- desenvolver uma educação de qualidade que garanta o direito de 
todos à construção de conhecimentos e valores numa perspectiva 

crítica e transformadora, interligando as múltiplas linguagens 
contemporâneas na experiência didática e integrando

a comunidade ao processo educativo;
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Política de Educação
- articular a política educacional ao conjunto de políticas públicas, em 

especial as políticas sociais com vista à inclusão social, cultural e digital 
com equidade.
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Política de Educação
São 7 diretrizes da Política de Educação, entre elas:

- democratizar a gestão da educação com a participação da 
comunidade escolar e local;

- disponibilizar as escolas públicas municipais nos finais de semana, 
feriados e período de férias, para a realização de atividades sócio 

comunitárias de lazer, cultura e esporte, com apoio de outras políticas 
públicas setoriais.
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Política de Educação
A Política de Educação contemplará ações específicas 

relacionadas ao atendimento dos segmentos de educação 
infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e de 
educação especial pela ampliação do atendimento da população 

residente em regiões de vulnerabilidade e articulação com os 
programas de geração emprego e proteção contra o 

desemprego.
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Política de Saúde
São 5 diretrizes no que tange às questões relativas ao 

desenvolvimento urbano, sendo algumas delas:

- melhorar a qualidade de vida, diretamente vinculada à saúde da 
população;

- promover a atenção integral à saúde da população;

- aprimorar a gestão e a qualidade das ações, serviços de saúde às 
necessidades da população.
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Política de Saúde
Algumas ações da Política de Saúde, elencadas no PDDUA:

- fortalecer o controle social em conformidade com as diretrizes do 
Sistema Único de Saúde;

- democratizar a administração das unidades de saúde com a 
implementação de Conselhos Gestores, com o objetivo de deliberar 

e fiscalizar as respectivas gestões;

- dar especial atenção ao atendimento das pessoas com
deficiência de qualquer natureza.
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Política de Segurança Urbana
São algumas diretrizes da Política de Segurança Urbana no que tange 

às questões relativas ao desenvolvimento urbano:

- estabelecer as ações da administração pública municipal na 
proteção da população;

- estabelecer instrumentos específicos para a atuação articulada com 
as demais políticas públicas setoriais;

- promover a proteção de bens e áreas públicas municipais.
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Política de Segurança Urbana
Entre as ações da Política de Segurança Urbana podemos citar:

- priorizar a promoção da cidadania, a inclusão social como forma 
preventiva de segurança;

- atender prioritariamente os segmentos mais vulneráveis da 
população, para os quais deverão ser desenvolvidos programas 

sociais especiais;

- facilitar a participação da sociedade no planejamento de
programas e ações de segurança urbana no âmbito municipal.
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Política dos Esportes e do Lazer
São diretrizes da Política dos Esportes e do Lazer:

- colocar o esporte e o lazer na condição de direito dos cidadãos e 
considerá-los como dever do Poder Público;

- manter em pleno funcionamento as áreas livres municipais 
destinadas ao esporte e ao lazer;

- oferecer acesso total e integral às práticas esportivas, 
desenvolvendo a melhoria da qualidade de vida.
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Política dos Esportes e do Lazer
São definidas 7 ações para a Política dos Esportes e do Lazer, sendo 

algumas:

- a recuperação dos equipamentos esportivos à disposição dos 
eventos esportivos e das academias da terceira idade, aumentando o 

número dessas academias disponíveis à população;

- elaborar e propor legislação de incentivo às atividades esportivas e 
de lazer, incluindo, principalmente o estabelecimento de parcerias;

- promover a integração com clubes esportivos sociais,
objetivando o fomento do esporte.
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Política de Assistência Social
Algumas diretrizes da Política de Assistência Social:

- ampliar a cobertura de famílias atendidas pelos Centros de Referência 
da Assistência Social (CRAS) e priorizar atendimento a crianças, 

adolescentes, idosos e deficientes em equipamentos sociais específicos;

- desenvolver e implementar políticas públicas de inclusão social nas 
zonas urbana e rural, com articulação intersetorial, ações continuadas e 

ênfase nas famílias em situação de vulnerabilidade social;

- promover ações intersecretarias para a implementação
de projetos e ações conjuntas.
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Política de Assistência Social
São definidas 19 ações para a Política de Assistência Social, sendo 

algumas:

- buscar captação de recursos estadual, federal e da sociedade civil 
para implantação e expansão de programas sociais;

- promover atividades para a terceira idade nas áreas de lazer, 
saúde, cultura e esporte, de forma permanente e integrada;

- promover estudos para construção de equipamentos sociais 
voltados para o atendimento à infância, adolescência

e terceira idade.
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OBRIGADA!


