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PROGRAMAS E AÇÕES 

 

 

SEDH - Secretaria Executiva de Direitos Humanos 

 

1.1  Balcão da Cidadania: 

  

O Programa procura integrar e ampliar as ações para a população mais 

carente do município e ofertar, gratuitamente, serviços relativos a 

documentos b á sicos: encaminhamento para emissão de  Certidão de 

Nascimento, de Casamento e de Óbito (a partir da 2º via), Cadastramento 

da Carteira de Livre Acesso (pessoas com deficiência), 02 Postos avançados 

de emissão RG (Sede da Regional 02 – Cavaleiro e Sede da SEDH– Candeias 

– sendo a 1ª via gratuita e a partir da 2 ª via,  pagar uma taxa 

estipulada pelo IITB),  e al é m do acompanhamento dos processos de 

Registros Tardios. 

  

  

1.2  Programa de Proteção à Vida – PPVida: 

  

Entre as suas atribuições está a prevenção da violência dirigida 

contra crianças, adolescentes, jovens e adultos e a proteção daquelas que 

estejam ameaçadas de morte, conforme estabelece o Decreto Municipal n

º 123/2016. 

O Programa funciona 24h, garantindo a essa parcela da população 

proteção integral e sigilosa, de forma provisória, em locais distantes 

das violências sofridas como forma de inseri-las em programas de longa 

permanência e que garantam de forma efetiva a sua reinserção na sociedade. 

  

  

1.3  Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência – NAVV: 
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                    O NAVV funciona como principal porta de entrada das 

denúncias de supostas violações dos direitos humanos relativas a pessoas 

idosas, a pessoas com defici ê ncia, à  população negra e aos povos 

tradicionais e população LGBT. Realiza visitas domiciliares, registra as 

informações em banco de dados e procede aos encaminhamentos necessários 

junto à Rede Municipal e Estadual de Promoção e Proteção dos Direitos 

Humanos. 

  

  

Porta de Entrada das Denúncias: Governo Federal – Disque 100, Minist

ério Público Capital e Jaboatão dos Guararapes, Governo do Estado, 

Ouvidora Municipal e Estadual, Delegacias. 

  

  

1.4  Projeto Praia sem Barreiras: 

  

O Projeto Praia sem Barreiras é originado de uma parceria firmada 

entre a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes,através da Secretaria 

Executiva de Direitos Humanos, o Governo do Estado de Pernambuco, por meio 

da Empetur e o Instituto Ser Educacional- UNINASSAU. 

O Projeto oferece gratuitamente banho de mar assistido às crianças, 

aos adolescentes, aos jovens, aosadultos e àspessoas idosas comdefici

ência e/ou mobilidade reduzida. Tal política pública possui um imensur

ável valor, visto que gera múltiplos benefícios, em especial para o p

úblico com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, atingindo além de 

usuários (as), familiarese acompanhantes que frequentam espontaneamente, 

tornando-se assim o ponto de encontro de lazer gratuito aos Munícipes. 

Horário de funcionamento: das 08h às 12h, todas as sextas, sábados e 

domingos, exceto feriados. 

Local de funcionamento: Praia de Candeias, Rua Alfredo Régis de Lima 

Mota, s/n. 
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1.5  Coordenação da Pessoa com Deficiência: 

  

  

A Participação e inclusão na sociedade, igualdade de 

oportunidades, acessibilidade e não discriminação são temas inerentes 

aos direitos humanos e representam aspectos do respeito e da 

valorização da diversidade humana. Pessoas com defici ê ncia são 

facetas desse mosaico de diferenças humanas, e apresentam 

particularidades, incongru ê ncias, fraquezas e fortalezas, como 

qualquer outra pessoa. 

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Cidadania, mais especificamente da 

Secretaria Executiva de Direitos Humanos tem dentre suas atribuições 

implementar as políticas públicas para a pessoa com deficiência no 

município do Jaboatão dos Guararapes, em conformidade com a legislação 

nacional  vigente e em consonância com os princípios da participação, 

transpar ê ncia, descentralização, articulação intersetorial e 

modernização da gestão; desenvolver articulações com instituições 

governamentais, não governamentais à implementação da política de 

promoção e defesa dos seus direitos. 

       Esta pol í tica afirmativa possui em funcionamento o 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoa com Deficiência 

– CMPcD (Lei Municipal nº 796/2012), com reuniões ordinárias todas 

as segundas quartas-feiras de cada mês, no período da manhã, na sede 

da Prefeitura - Prazeres. 

 

  

1.6  Coordenação da Pessoa Idosa: 

  

  

A população com idade igual ou superior a 60 anos tem ampliado 

sua participação na composição demográfica brasileira. Em nosso pa
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ís as pessoas idosas representam 12% da população, em Pernambuco, 

10,64% e em Jaboatão dos Guararapes 10,59% (IBGE, 2010). Ainda de 

acordo com informações do IBGE, a maioria das pessoas idosas 

residentes em Jaboatão dos Guararapes encontra-se na faixa etária de 

60 a 69 anos de idade, a maioria reside em área urbana e mais da metade 

é do sexo feminino. 

Às pol í ticas p ú blicas dirigidas à s Pessoas Idosas são 

desenvolvidas com base nos documentos legais relacionados ao segmento, 

com destaque para o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.714/2003) e para a 

Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994). As ações relacionadas 

à promoção dos direitos da Pessoa Idosa são discutidas, planejadas 

e executadas de forma intersetorial, envolvendo outros órgãos e 

entidades da gestão municipal, uma vez que os direitos da população 

idosa transitam por diversas áreas.  

A Política de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa vem atuando 

de forma participativa, democrática e inclusiva junto à população 

idosa, atrav é s dos grupos de conviv ê ncia e representantes das 

Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI, prezando pela 

autonomia, independ ê ncia, empoderamento, intergeracionalidade e 

participação social nesse segmento, al é m de estimular a 

desmistificação de preconceitos e discriminações muitas vezes 

dirigidos às Pessoas Idosas, que,  assim como qualquer pessoa, têm 

o direito de viver com dignidade e qualidade de vida.  

Esta política afirmativa possui em funcionamento o Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa –  COMDDIJ 

(Lei Municipal n º  828/2012), com reuniões ordin á rias todas as 

primeirasquintas-feiras de cada mês, no período da manhã, na Casa dos 

Conselhos. 

  

  

1.7  Coordenação de Políticas de Promoção à Igualdade Racial: 
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Jaboatão dos Guararapes é o 2º maior município em populações 

negra do Estado de Pernambuco e o 20º município do Brasil. Cidade que 

apresenta grandes contrastes socioeconômicos que podem ser 

constatados nos dados do IBGE de 2010: formada por 644.620 habitantes, 

dos quais 399.635 (62%), são negros; 2.016 empregadores brancos para 

67 negros; 19.220 pessoas brancas trabalhando por conta própria para 

apenas 4.592 pessoas negras; 52.128 pessoas brancas eram empregadas 

com carteira assinada para 11.565 pessoas negras. 

O quadro de desigualdade nas condições de vida das pessoas 

negras vem da história de criação do próprio município, cidade fundada 

a partir do Engenho São Bartolomeu, no século XVI, e nos mais 25 

engenhos que se instalaram posteriormente, com base econômica na 

cana-de-açúcar e mão de obra escrava. 

Esse quadro histórico, ao mesmo tempo em que explicitou as 

limitações de um gestor público em responder às demandas que se vê

m acumulandohá séculos, motivou-o a buscar alternativas de superação 

dessa situação, no sentido de ampliação da cidadania e implementação 

de políticas públicas, voltadas para a população negra marginalizada. 

Desta forma, os dados apresentados acima justificam a 

necessidade de implantação, ampliação e fortalecimento de políticas 

públicas voltadas à promoção da igualdade racial, que propiciam um 

convívio igualitário, justo e democrático, bem como que possibilitem 

o enfrentamento a todas as formas de preconceito, discriminação e 

racismo. 

Esta política afirmativa possui em funcionamento o Conselho 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial – CMPIR (Lei Municipal n

º 838/2012), com reuniões ordinárias todas as segundas quartas-feiras 

de cada mês, no período da manhã, na Casa dos Conselhos. 

  

  

1.8  Coordenação de Políticas de Promoção à LGBT: 
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O Brasil vem passando por mudanças significativas desde 2004 para 

o segmento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT, 

nas formações de políticas públicas voltadas a esta população. Essa pol

í tica afirmativa possui como principais ações dar visibilidade à 

população LGBT, promovendo seu protagonismo nas diversas á reas de 

atuações e discussões; celebrar as datas de luta do movimento LGBT, pois 

são elas que simbolizam os marcos históricos das conquistas da população 

e contribuir no enfrentamento à violência e à discriminação com base na 

orientação sexual e identidade de gênero. 

Essa pol í tica afirmativa possui em funcionamento o Conselho 

Municipal de Promoção dos Direitos da População LGBT – CMLGBT (Decreto 

Municipal nº 194/2015), com reuniões ordinárias todas as primeiras 

quartas-feiras de cada mês, no período da manhã, na Casa dos Conselhos. 

É neste sentido que a coordenação vem atuando de forma participativa, 

democr á tica e inclusiva, nas diversas pol í ticas afirmativas, como 

processo transformador de uma cultura que promove as desmistificações dos 

preconceitos e discriminações através do saber e das sensibilizações. As 

Políticas Públicas que trabalham com a população LGBT de Jaboatão dos 

Guararapes vem no processo de transformação social e de cidadania para 

um seguimento social antes marginalizado e incompreendido. 
 

 

2. SEPLAV - Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e 

Avaliação 

 

Gestão da Política de Planejamento, Orçamento e Avaliação; 

Desenvolvimento da Estrutura de Governança e Expansão das Boas Práticas 

de Gestão do município; 

Gestão da Execução Orçamentária; 

Gestão de Convênios, Recursos e Acordos Internacionais; 

Juntos pela Educação; 
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Juntos pela Saúde; 
Juntos pela Ordem Pública; 

Juntos pelo Social 

  

 

 

3. SME- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Aprova  

Bandas Maciais 

Crianças saudáveis, futuro saudável. 

Formação continuada 

Mais alfabetização 

Novo Mais Educação 

PBA - Programa Brasil alfabetizado 

PEJA - Programa de Educação de jovens e adultos 

PNAIC 

Prepara 

Programa de leitura 

PSE - Programa saúde nas escolas 

Se liga e acelera 

UNESCO 
 

 

4. SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Principais programas: 
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✓ Ciência, Tecnologia e Inovação para o Bem Estar do Cidadão: este 

programa tem por objetivo promover a melhoria da qualidade de vida 

do cidadão jaboatanense através de soluções tecnológicas inovadoras; 

✓ Gestão Municipal Inovadora, Tecnológica e Eficaz: este programa tem 

por objetivo desenvolver e apoiar a qualificação e fomento da gestão 

municipal por meio da ciência, tecnologia e inovação. 

✓ Apoio Técnico-Administrativo às Ações da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Inovação: este programa tem por objetivo assegurar o 

suporte técnico e administrativo-financeiro necessário ao pleno 

funcionamento do Órgão e ao pagamento, encargos e obrigações. 

✓ Modernização da Gestão Administrativa Tributária e Urbana: este 

programa tem por objetivo modernizar a gestão administrativa, 

tributária e urbana do município, visando incrementar a arrecadação 

tributária, eficiência dos processos administrativos e implantar o 

cadastro em sistemas de informação geográfico corporativo. 

 

Principais ações desde o início da gestão ainda em 2017: 

✓ Expansão da Internet no Município: Com o objetivo de globalizar o 

acesso à informação aos cidadãos jaboatanenses, a Secretaria 

Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI - do município 

de Jaboatão dos Guararapes em conjunto com as demais Secretarias, 

fomentou a instalação de 112 novos pontos de rede em prédios públicos, 

saindo de um quantitativo de apenas 48 deixados pela antiga gestão, 

para 160 pontos de internet, superando a meta estabelecida para 2017, 

que eram de 100 pontos. Também, já estão aprovados mais 68 pontos de 

internet para os próximos 6 meses, totalizando 228 pontos distribuídos 

por todo o município. Este projeto conta também com uma reengenharia 

de uso da rede para implantação de soluções de SmartCity sem aumento 

de gastos, uma vez que é utilizada a mesma infraestrutura dos prédios 

públicos para a expansão de soluções de Smart Cities, viabilizando 

a adoção de conceito de internet das coisas (IOT), dentre eles pontos 

wifi para a população.  
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✓ Criação, Modernização e Desenvolvimento de Sites e Portais para os 

Órgãos da Prefeitura: Sites e portais foram criados, modernizados e 

desenvolvidos com o objetivo de otimizar as atividades de vários 

órgãos da administração municipal, criando um elo de relação com o 

cidadão e os demais usuários internos, facilitando a interatividade 

e comunicação entre cidadão e a Prefeitura Municipal de Jaboatão dos 

Guararapes. Durante o ano de 2017, foram implantados 22 sites e portais, 

sendo todos desenvolvidos pela equipe da própria SECTI, minimizando 

os custos com fornecedores externos, foram eles:  

 

⚫ Portal Oficial de Jaboatão dos Guararapes 

⚫ Portal de Gestão Escolar 

⚫ Portal da Transparência 

⚫ Site da Previdência 

⚫ Site da Secretaria de Educação 

⚫ Site de Concursos e Seleções 

⚫ Site Diário Oficial 

⚫ Site da Festa da Pitomba 

⚫ Sistema de Núcleo de Serviço ao Cidadão – NSC 

⚫ Sistema de Voluntariado 

⚫ Sistema de Monitoramento dos Atendimentos aos Usuários de Drogas - 

PMAUD 

⚫ Sistema de Vigilância Sanitária 

⚫ Sistema de Consulta Popular 

⚫ Sistema de Seleção Simplificada do PROCON 

⚫ Sistema de Chamador de Fichas 

⚫ Sistema de Controle das Concessões para Transporte Público de 

Passageiros 

⚫ Sistema de Controle de Perícia Médica 

⚫ Sistema de Gerenciamento de TI - GTI 

⚫ Sistema de Gestão de Convênios 

⚫ Sistema de Inscrição do Curso de Costura Industrial com Arte e Design 

⚫ Sistema de Seleção Simplificada do PROCON 
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✓ Estruturação do Complexo Administrativo: Com a visão inovadora do 

gestor municipal, que ousou ao implantar um novo conceito 

organizacional de administração pública, através da reunião de várias 

secretarias em um único espaço, implantando o Complexo Administrativo 

da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, foi passada a missão a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI de prover e 

disponibilizar a infraestrutura tecnológica de excelência necessária 

para o funcionamento de todas as secretarias que atuarão no complexo 

administratativo. A SECTI preparou aproximadamente 1000 estações de 

trabalho com pontos de dados e voz digital, implantou um datacenter 

contendo uma infraestrutura com segurança suficiente para atendimento 

das necessidades da prefeitura. O projeto de estruturação do complexo 

foi iniciado em Agosto de 2017 e envolveu as seguintes etapas: 

 

✓ Aquisição de Equipamentos, Materiais e Ferramentas; 

✓ Preparação da Sala de TI para Implantação do Datacenter; 

✓ Reorganização dos Racks de dados; 

✓ Teste, Identificação e Reparo do cabeamento do complexo; 

✓ Preparação do antigo prédio Sede da Prefeitura para retirada 

modificação estrutural de TI e mudança do Datacenter; 

✓ Mudança e Implantação de Datacenter no Novo Complexo Administrativo ; 

✓ Preparação e adoção de novas soluções tecnológicas de eficiência, 

segurança das rotinas e estruturas internas do edifício; 

✓  Através da estruturação do complexo administrativo foram 

atingidos os seguintes resultados: 

✓ Preparação de 1000 estações de trabalho com pontos de dados e voz 

digital 

✓ Implantação de toda estrutura tecnológica para atender as secretarias 

da PMJG; 

✓ Implantação infraestrutura digital, datancenter e segurança; 

✓ Implantação de sistema automatizado de atendimento ao usuário - 

HelpDesk; 
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✓  

✓ Suporte e Atendimento ao Usuário: Visando manter o funcionamento da 

infraestrutura de TI da Prefeitura Municipal de Jaboatão dos 

Guararapes, a equipe de Suporte realizou 5.166 chamados até dezembro 

de 2017, superando a quantidade de chamados atendidos nos últimos dois 

anos juntos. Estes atendimentos foram realizados entre as mais 

diversas secretarias e regionais, mantendo toda a prefeitura coberta 

e com serviço de TI disponível. Está sendo desenvolvido o sistema de 

automação de chamados de serviços de TI, através de solução gratuita, 

sem uso de recurso público, melhorando e tornando ainda mais eficiente 

os serviços prestados pela SECTI: 

✓ 5.166 chamados atendidos em 2017; 

✓ Mais chamados atendidos que nos últimos 2 anos; 

✓ Desenvolvimento de solução para automação de chamados via sistema, 

adotado e modelado sem uso de recurso público. 

✓  

✓ Economia Gerada pelas Repactuações Contratuais: Com o intuito de gerar 

economia para a administração pública, a Secretaria Executiva de 

Ciência Tecnologia e Inovação realizou a revisão dos contratos que 

envolviam tecnologia e verificou a oportunidade de renegociar os 

valores cobrados junto a alguns fornecedores, representando uma 

economia total de mais de ½ milhão de reais, totalizando  até o momento 

uma economia de R$ 558.403,34 para os cofres públicos no ano de 2017.  

✓  

✓ Apoio na Implantação de Projetos Estratégicos da Prefeitura: Com o 

objetivo de promover e apoiar ações e atividades de incentivo à Ciência 

e Tecnologia, a SECTI auxiliou os projetos estratégicos de outras 

secretarias voltados a implantação de tecnologia. Nesta perspectiva 

vários resultados foram alcançados, dentre eles alguns com 

repercussão e impacto positivo a nível nacional, a exemplo do projeto 

Unir para Incluir, controle de frequência por reconhecimento facial, 

resultados que promoveram uma melhoria da qualidade de vida do Cidadão 

Jaboatanense através de soluções Tecnológicas Inovadoras. Foram 
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projetos das mais diversas áreas como Educação, Tributário, 

Planejamento e outros ainda estão em processo de implantação. Seguem 

abaixo os principais projetos implantados, ou em fase de conclusão, 

com o apoio da SECTI. 

✓ Unir para Incluir*- (Vencedor do prêmio SECOP 2017) 

✓ Sistema de Frequência Digital Facial Escolar* 

✓  Sistema de Arrecadação Tributária  

✓ Sistema de Gestão à Vista 

✓ Sistema de Reclamações Online PROCON 

✓ Sistema de emissão de licenças e autorizações ambientais, 

urbanísticas e sanitárias; 

✓ Sistema de Automação de Gestão de Pessoas 

 

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

 

O Suas organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção 

social. A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de 

riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, 

serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada 

a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que 

tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, 

abuso sexual, uso de drogas, entre outros. 

 No Suas também há a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a 

públicos específicos de forma integrada aos serviços, contribuindo para 

a superação de situações de vulnerabilidade. Também gerencia a vinculação 

de entidades e organizações de assistência social ao Sistema, mantendo 

atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência 

Social e concedendo certificação a entidades beneficentes. 
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Proteção Social 

É a garantia de inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação 

de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede de 

Proteção Social local. A Proteção Social é hierarquizada em Básica e 

Especial. 

 

Serviços e Programas da Proteção Social Básica, ofertados pelo CRAS 

 

Acolhimento Social 

• Acolhimento Psicossocial 

• Programa de Atenção Integral à Família - PAIF 

• Programa de Atenção Integral ao Idoso  

• Programa socioeducativo para crianças e adolescentes de 07 a 14 anos 

• Programa socioeducativo para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos 

  Programa ACESSUAS Trabalho 

  Programa Criança Feliz 

• Programas de Transferência de Renda para famílias ou pessoas de baixa 

renda: Bolsa Família, Pro Jovem e BPC – Benefício de Prestação Continuada 

para idosos e deficientes. 

• Cursos e oficinas: artesanato, corte e costura, costura industrial, 

culinária básica. 

• Serviço gratuito de corte de cabelo para as famílias referenciadas nos  

 

CRAS e Centros Comunitários. 

 

• Encaminhamento para o Serviço gratuito de solicitação de 2ª. via de 

Certidão de Nascimento, Casamento ou Óbito, para pessoas referenciadas 

nos CRAS. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, direto nos CRAS e 

Indiretos na instituições conveniadas. 

Os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social),é a porta de entrada 

para o cidadão acessar seus direitos socioassistenciais. Seu foco de 
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atuação é a busca pela superação das desigualdades sociais e a promoção 

da vida dentro do território em que está sediado. 

Cabe ao CRAS desenvolver e articular ações para a Proteção Social Básica, 

ou seja, prevenção de situações de risco pessoal e social, por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e acesso a direitos e pelo 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

 

PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família 

 

O principal serviço ofertado pelo CRAS e Centros Comunitários é o Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Este é um trabalho 

de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de 

direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

O CRAS aciona os seguintes direitos: 

 

Serviços: Socioeducativos, sociocomunitários, entre outros. Por exemplo, 

atividades lúdico-educativas focadas no convívio comunitário, 

fortalecimento de vínculos e crescimento pessoal. 

- Oficinas de Convivência 

- Reuniões socioeducativas 

- Grupos de Apoio 

 

Benefícios: 

 

Bolsa Família 

BPC - Benefício de Prestação Continuada 

Benefícios emergenciais ou eventuais 

Atividades de geração de trabalho e renda. 

 

Serviços e Programas da Proteção Social Especial, ofertados pelo CREAS  

 

Proteção Social Especial 
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É a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e 

indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, 

uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, 

situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras.  

 

São situações que requerem acompanhamento individual e maior 

flexibilidade nas soluções protetivas, comportam encaminhamentos 

monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção 

protetiva e efetividade na reinserção almejada.  

 

Os serviços de proteção especial têm estreita interface com o sistema de 

garantia de direitos, exigindo muitas vezes uma gestão mais complexa e 

compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos 

e ações do Executivo. 

 
Proteção Social Especial de Média Complexidade 

 
Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas 

cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior estruturação 

técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um 

acompanhamento sistemático e monitorado, tais como: 

 

⚫ Serviço de orientação e apoio sociofamiliar; 

⚫ Atendimento psicosocial; 

⚫ Abordagem de rua; 

⚫ Atendimento e Visita domiciliar; 

⚫ Serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com 

deficiência, através das instituições conveniadas; 

⚫ Medidas socioeducativas em meio-aberto (PSC e LA), PSC executado no 

CREAS de Prazeres e LA através das instituições conveniadas. 

 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 
Garantem proteção integral - moradia, alimentação, higienização e 

trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem 
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referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de 

seu núcleo familiar e, ou, comunitário, tais como: 

 
⚫ Acolhimento e Atendimento Integral Institucional; 

⚫ Família Substituta; 

 
O que é o CREAS 

 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 

integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), constitui-se 

numa unidade pública estatal, responsável pela oferta de atenções 

especializadas de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e 

famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação 

de direitos. 

 

Objetivo 

 
⚫ Fortalecer as redes sociais de apoio da família; 

⚫ Contribuir no combater a estigmas e preconceitos; 

⚫ Assegurar proteção social imediata e atendimento interdisciplinar às 

pessoas em situação de violência visando sua integridade física, 

mental e social; 

⚫ Prevenir o abandono e a institucionalização; 

⚫ Fortalecer os vínculos familiares e a capacidade protetiva da família. 

 
Público-alvo 

 
Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas idosas, pessoas com 

deficiência, e suas famílias, que vivenciam situações de ameaça e 

violações de direitos por ocorrência de abandono, violência física, 

psicológica ou sexual, exploração sexual comercial, situação de rua, 

vivência de trabalho infantil e outras formas de submissão a situações 

que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir 

de autonomia e bem-estar. 

 

Como funciona 
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O CREAS oferta acompanhamento técnico especializado desenvolvido por uma 

equipe multiprofissional, de modo a potencializar a capacidade de 

proteção da família e favorecer a reparação da situação de violência 

vivida. 

O atendimento é prestado no CREAS, ou pelo deslocamento de equipes em 

territórios e domicílios, e os serviços devem funcionar em estreita 

articulação com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Conselhos Tutelares e outras Organizações de Defesa de Direitos, 

com os demais serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas, 

no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social. 

 

 

 O CENTRO POP 

 
É uma unidade pública voltada para o atendimento especializado à população 

em situação de rua. Deve ofertar, obrigatoriamente, o Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que realiza atendimentos 

individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e 

socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação 

social das pessoas em situação de rua. 

 

O Centro POP deve representar espaço de referência para o convívio social 

e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. 

Essa unidade também funciona como ponto de apoio para pessoas que moram 

e/ou sobrevivem nas ruas. Deve promover o acesso a espaços de guarda de 

pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação. 

O endereço do Centro Pop pode ser usado como referência do usuário. 

Serviços ofertados 

 
A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua. Também pode ofertar o Serviço Especializado 

em Abordagem Social. 

 
Público Atendido 

 

São jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço 
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de moradia e/ou sobrevivência. Destaca-se que crianças e adolescentes 

podem ser atendidos pelo Serviço somente quando estiverem em situação de 

rua acompanhados de familiar ou pessoa responsável. 

 

Formas de Acesso 

 
O serviço pode ser acessado de forma espontânea pela pessoa em situação 

de rua, a qualquer momento. Pode também ser acessado por encaminhamento 

do Serviço Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da 

assistência social ou de outra política públicas e por órgãos do Sistema 

Judiciário. 

 

 

6. Secretaria Executiva de Juventude 

 
Programa de Referência 

 

Inova Jovem – Voltado ao Combate a Violência da Juventude Negra, com 

atuação no Município de Jaboatão dos Guararapes, no Bairro de Cajueiro 

Seco – Prazeres, onde há o maior índice de jovens em vulnerabilidade 

social e risco. 

 

7. Secretaria Executiva da Família e Politicas Sobre Drogas 

 

Programa Integra - uma iniciativa pioneira no Brasil que visa o 

acompanhamento e atendimento aos dependentes químicos e seus familiares, 

formadas por profissionais psicossociais das áreas da Saúde e Educação, 

estarão em campo com o objetivo de identificar, prestar apoio e reduzir 

a vulnerabilidade dos usuários. (Fase inicial). 

 

 

8. Secretaria Executiva de Direitos Humanos 

 
Programas 
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PPVIDA – Programa de Proteção a Vida 

Racismo Institucional 

Patronato 

Politicas Afirmativas (Idoso, pessoa com deficiência, LGBT, Racial) 

NAAV – Núcleo de Atendimento ao Idoso Vitima de Violência 

Balcão Cidadão 

 

9. Secretaria Executiva da Mulher 

 
Programa e Ações de Emponderamento a Mulher 

 
Roda de Dialogo mensal 

Abordagem dirigida mensal 

Atendimento no Maristela Just 

Acolhimento a Mulher Vitima de Violência 

Programa de Empoderamento Social 

Feiras livres 

Curso de Corte Costura e Designer 

Espaço empreendedor 

 

10.Secretaria Executiva de Acessibilidade e Mobilidade - Ações 

internas. 

 

1- Elaboração do Plano de Mobilidade do Município; 

2- Implantação de Bilhetagem Eletrônica, Monitoramento e Gestão dos 

Sistemas de Transporte Coletivo Público de Passageiros Convencional e 

Complementar; 

3- Implantação de estacionamento Zona Azul; 

4- Implantação do Sistema Radar/SERPRO; 

5-- Curso de Capacitação dos Agentes de Trânsito e Transporte do 

município; 

6- Curso de Capacitação para ois motoristas e cobradores dos Sistemas de 

Transporte Coletivo Público de Passageiros Convencional e Complementar; 

7- Impalnatação do Centro de Operação de  Trânsito e Transporte; 

8-Implantação de sinalização turística do município; 

9-Implantação de ciclovia e ciclofaixa; 



 
 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Gabinete 
 

Palácio da Batalha 

Avenida General Barreto de Menezes, nº 1648 

Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE 

CEP: 54.330-900 

10 - Implantação de pátio de veículos recolhidos. 

 

10. Secretaria Municipal de Infraestrutura e ordem Pública 

 
Patrulha de Pronta Resposta - PPR 

* Rondas Preventivas 

* Apoio à Defesa Civil 

*Segurança em Eventos e/ou Operações 

* Ocorrências 

 

Grupamento de Apoio ao Meio Ambiente - GAMA 

Fiscalização Ambiental: 

*Fiscalização/Denúncia de Resídos Sólidos 

*Fiscalização / Ninho Tartaruga 

*Fiscalização/Denúncia de maus tratos de animais 

* Fiscalização de Lançamento de Efluentes (Esgoto) 

*Fiscalização/Desmatamento/invasão de APP(Área de Proteção Permanente) 

* Fiscalização/Poluição da Água 

*Fiscalização/Poluição  Atmosférica 

*Fiscalização/Extração de Minerais 

*Fiscalização de Licenciamento Ambiental 

*Fiscalização/Poluição Sonora 

*Fiscalização/Construção Irregular em Área de Preservação Ambiental 

*Fiscalização/Queimadas 

*Fiscalização/ Material Aprendido 

*Segurança/Demolição 

*Segurança/Vistoria em Árvores 

*Segurança/Resgate de Animais Silvestres 

*Segurança/Resgate de Animais de Médio e Grande Porte 

*Apoio a Defesa Civil 

*Segurança em Eventos e/ou Operações. 

Operação Sossego: 

*Visita a Estabelecimentos comerciais  

*Autuações 

 

Grupamento de Apoio ao Turista - GAT 

*Rondas Prventivas na Orla; 
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* Apoio à Defesa Civil; 

*Segurança em eventos e/ou Operações; 

* Apoio a SESURB. 

 

Projeto Anjos da Guarda 

*Operação Anjos da Guarda; 

* Cadastro de Crianças; 

*Resgate de Crianças; 

*Eduacação preventiva(Panfletos); 

*Educação Ambiental (Sacolas); 

*Equpamentos Apreendidos. 

 

Projeto Praia sem Barreira 

*Operações Prais sem Barreiras 

 

Patrulha Maria da Penha 

*Rondas Preventivas; 

*1ª Visita; 

*Visita Tranquilizadora; 

*Visita Remota; 

*Palestras; 

*Visita de Intervenção com Boletim de Ocorrência; 

*Visita de Intervenção sem Boletim de Ocorrência; 

*Condução de Assistidas. 
 

Base de Videomonitoramento Fixa e Móvel 

*Segurança em Eventos; 

*Ocorrências em Vias Pública; 

*Ocorrências em Equipamentos Públicos; 

*Ocorrências em Ambientes Privados. 

 

Motopatrulhamento 

*Rondas Preventivas em postos de serviço; 

*Apoio Operacional em Ocorrências. 

 
 

Defesa Civil 
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Gerenciar ações de Proteção em áreas de Risco e Desastres: 

*Aplicar Lonas Plásticas; 

*Realizar Acompanhamento Social em áreas de risco; 

*Realizar Capinação em áreas de risco; 

*Realizar Erradicação de Árvores de Pequeno Porte; 

*Realizar Multirões de Proteção e Defesa Civil; 

*Realizar Vistorias em áreas de Risco. 

 

Realizar Aplicações de Gel Polímero para RRD - Redução de Riscos e 

Desastres:  

*Realizar Diognóstico para Aplicação de Gel Polímero; 

*Enviar Projeto ao MI; 

*Monitorar o retorno da Análise do MI; 

*Realizar Aplicação de Gel Polímero com trabalho socioeducativo; 

*Realizar Pesquisa de Satisfação; 

*Realizar relatório técnico; 

*Realizar Prestação de Contas ao MI. 

 

Construindo uma Cidade Resiliente: 

*Promover Formação e Manuntenção de NUPEDECs; 

* Realizar Curso de Formação em Proteção e Defesa Civil; 

*Disseminar ações de Prevenção de Riscos e Desastres com foco na   

Educação e Saúde; 

*Realizar trabalhos de educação preventiva nas comunidades; 

*Realizar Campanha Municipal de redução de Riscos e Desastres; 

*Fomentar Parceria com a Universidade Federal de PE para implantação de 

sistema de Alerta e Alarme, e estudos Técnicos e Científicos na área de 

Gestão de Riscos e Desastres; 

*Desenvolver Simulado de Preparação para Emergências; 

*Implantar Projeto Aprender para Prevenir nas escolas com a utilização 

de  Pluviômetros Comunitários(parceria com o CEMADEN); 

* Monitorar a implementação do Plano de Prevenção de Riscos e Desastres; 

*Implantar Sistema de Alerta e Alarme. 

 

11. SESURB - Secretaria Executiva de Serviços Urbanos 
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- Ações de conscientização ambiental direcionada ao devido descarte de 

lixo em via pública, baseada na Lei Municipal nº 100/90, com aplicação 

de suas penalidades e sinalizando a área com placas proibitivas de lixo; 

 

- Ações de fiscalização e monitoramento da dinâmica de limpeza pública 

realizada por empresas terceirizadas, com o acompanhamento de campo como 

em tempo real, através do sistema da PROTECT que permite conferir todo 

o trajeto do plano da coleta mecanizada do município via rastreamento por 

GPS; 

 

- Ações de acompanhamento e fiscalização de todos os veículos que entram 

no aterro sanitário; 

 

- Ações de poda e erradicação de árvores; 

 

- Ações de Operações especiais de limpeza, raspagem, capinação, escovação, 

roço e pintura de meio-fio branco; 

 

- Ações de limpeza do município, entre coleta domiciliar mecanizada, 

manual ensacada, recolhimento de entulhos e volumosos, bem como de 

restolhos de podação de árvores distribuídos ao longo do espaço urbano. 

 

- Ações de Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública da 

Cidade, como também a iluminação de eventos públicos 

 

- Ações de infraestrura urbana das vias, incluindo a conservação das vias 

não pavimentadas; manutenção de encostas;  

 

- Ações de desobstrução de galerias e canaletas de forma manual e mecaniza 

e a limpeza de canais; 

 

- Ações voltadas à administração e manutenção dos cemitérios municipais.  

 

 

12. Secretaria Executiva de Receita 
 

- Ações de incremento da receita 
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- Ações voltadas à modernização tributária 

 

13. Procuradoria Geral do Município 
 

- Programa em dia com a Cidade 

- Ações de obrigações judiciais do município 

- Orientação Jurídica à população carente 

- 

 

14. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade 

 

1 - VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS – JABOATÃO INVEST 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade (SDES) 

buscou articular em 2017, junto ao Ministério Público Federal e Estadual, 

a liberação de projetos imobiliários no município. Nesse contexto foi 

lançado o programa Jaboatão Invest, que liberou 27 projetos imobiliários 

na orla. O lançamento ocorreu em 25 de outubro de 2017 e duas construtoras 

já receberam a licença de construção após o lançamento do programa. O 

Jaboatão Invest foi lançado no Centro Cultural Miguel Arraes com a 

presença de empresários do ramo imobiliário e da construção civil, com 

o objetivo de aquecer o mercado de imóveis na cidade. 

 

 A previsão é de um investimento acima de R$ 620 milhões e a expectativa 

do setor é de que sejam gerados 16 mil empregos diretos e indiretos. A 

decisão de liberar a construção de imóveis foi garantida por meio de estudo 

elaborado pela Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) que, entre outros 

pontos, assegura a estabilidade da engorda da orla. Agora, os 27 projetos 

identificados no trecho entre a Rua São Sebastião, em Piedade, e a antiga 

Candelária, em Candeias, passam a receber o aval da prefeitura. 

 

Além de assinar o decreto, o prefeito firmou convênio com o Sindicato da 

Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) e 

Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) 

para cooperação na desburocratização de licenciamentos e retiradas de 
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documentos, agilização dos serviços, treinamento de mão de obra 

especializada e questões relativas à infraestrutura. 

 

ETAPAS E AÇÕES DO PROGRAMA JABOATÃO INVEST - AÇÕES  

  LIBERAÇÃO DE ÁREAS URBANAS PARA NOVOS EMPREENDIMENTOS 

  MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO 

  CAPACITAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS PARA O FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

  INTERMEDIAÇÃO NA CONTRATAÇÃO/TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA LOCAL 

  INTERLOCUÇÃO COM AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ALÉM DE MAIS 

MOBILIDADE E SANEAMENTO 

 

2 -  INSTALAÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS 

 

Com o objetivo de proporcionar formação técnica à população jaboatonense, 

a gestão municipal iniciou adoção de medidas para a instalação de quatro 

escolas técnicas - IFPE, ETE, SENAC e SEST/SENAT. Para o SENAC já foram 

aprovados o projeto e a licença ambiental no mês de abril; a ETE 

encontra-se em fase de desapropriação de área; o IFPE já enviou projeto 

à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade; 

enquanto que o SEST/SENAT está em vias de identificação do local para a 

instalação da escola no município. 

 

16.Secretaria Municipal de Saúde 
 

Planejamento e gestão em saúde retomada das obras de construção da unidade 

básica de saúde-ubs em vaquejada  

Tendo como objetivo ampliar a rede de atendimento básico à saúde, foram 

retomadas, em julho/2017, as obras de construção da Unidade Básica de 
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Saúde Jardim Cajueiro, popularmente conhecida como Vaquejada. Em vias de 

finalização do agenciamento e do sistema final de esgoto, a obra foi 

concluída com êxito no mês de outubro e beneficiará cerca de 6.344 pessoas. 

 

Levantamento de dados para o programa de entrega de medicamentos em 

domicílio  

O cadastramento para o programa de entrega de medicamentos em domicílio 

registrou, em 2017, um total de 140 usuários em duas unidades de saúde 

da família. O programa iniciado no 1º semestre de 2018 tem como objetivo 

facilitar o acesso a terapia medicamentosa para os idosos portadores de 

diabetes, hipertensão e com dislipidemia nas áreas de cobertura da Atenção 

Básica. Consiste na entrega sistemática dos medicamentos em domicílio 

visando à adesão ao tratamento e desta forma, evitando intercorrências 

e agravamento do estado de saúde, ou seja, diminuição de internações e 

óbitos.   

 

Modernização da vigilância sanitária no município  

A modernização da Vigilância Sanitária no município visa ao 

aperfeiçoamento da sua capacidade técnica e operacional, imprimindo mais 

celeridade e maior transparência à análise dos processos. No ano de 2017, 

essa iniciativa gerou um aumento de 25% das inspeções sanitárias e 

promoveu ainda o aumento de 18% da arrecadação fiscal através da nova lei 

da taxa da licença sanitária para o fomento da estruturação e 

descentralização das ações da VISA.   

 

Disponibilização de médicos em 100% das unidades de saúde da família 

Visando à adequada oferta da assistência médica por meio da prevenção de 

doenças, a disponibilização de médicos para a totalidade das Unidades de 

Saúde da Família - USFs do município buscou garantir os serviços médicos 
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à toda a população residente nas áreas descritas pela Estratégia de Saúde 

da Família. A cobertura da assistência médica em 2017 foi garantida em 

92,15% das USF com médicos que foram convocados a partir do último concurso; 

94 médicos foram contratados através de seleção.  

 

Programa cuidar bem  

O Cuidar Bem é um programa de transporte eletivo criado pela Secretaria 

de Saúde do Jaboatão dos Guararapes, cujo objetivo é fornecer transporte 

de qualidade para usuários do Sistema Único de Saúde, residentes no 

município, que fazem tratamento de saúde em clínicas e hospitais públicos 

ou conveniados com o SUS. No ano de 2017, o programa atendeu em média 400 

usuários em tratamento de hemodiálise, radioterapia e quimioterapia, além 

daqueles considerados totalmente dependentes.  

 

Ações de controle das arboviroses  

Dentre as ações de controle de arboviroses, estão a estruturação da 

vigilância ambiental, bem como a contratação de novos Agentes de Combates 

às Endemias (ACE), além da qualificação dos técnicos da rede municipal 

para o controle das arboviroses (Zika, Chikugunya e Dengue). Uma análise 

acumulada das semanas epidemiológicas entre 2016 e 2017 aponta que houve 

uma redução significativa de 84% nos casos confirmados. Este resultado 

se deu possivelmente devido ao investimento da Secretaria de Saúde em 

capacitações para as Equipes de Vigilância Ambiental, aumento de 5% no 

número de inspeções de imóveis, e ações educativas desenvolvidas junto 

à população. Outro fator de grande importância foi o comportamento 

vigilante por parte dos munícipes do Jaboatão tendo em vista a ocorrência 

de epidemias nos anos anteriores. A este fenômeno, dá-se o nome de ano 

interepidêmico, que ocorre comumente entre duas epidemias consecutivas. 

 ▪ Redução de 84% dos casos confirmados.   
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Implantação de sistema de gestão da atenção primária - Tablets  

Com o intuito de ampliar a Atenção Primária à Saúde, foram adquiridos 811 

tablets para as 102 Equipes de Saúde da Família do município. Foram ainda 

realizadas capacitações voltadas aos agentes comunitários de saúde em 

todas as regionais. As visitas domiciliares realizadas e monitoradas 

através dos tablets favoreceram a agilidade no processo de remapeamento 

e  diagnóstico de saúde da população. Um total de 183.869 pessoas foram 

cadastradas entre fevereiro e novembro de 2017.   

 

Mutirões setoriais do aedes aegypti  

Os mutirões setoriais do Aedes Aegypti consistem em mobilizações e visitas 

em imóveis para a busca e captura de potenciais criadouros do Aedes Aegypti. 

No ano de 2017 foram realizados 29 mutirões, resultando em 89.773 

inspeções em imóveis.  

Conclusão da unidade de saúde da família maria de souza ramos  

A conclusão da USF Maria de Souza Ramos, em março de 2017, teve como 

objetivo atender a população do bairro de Zumbi do Pacheco, oferecendo 

assistência médica, de enfermagem e saúde bucal através da atuação dos 

Agentes Comunitários de Saúde, conforme é preconizado pela Estratégia de 

Saúde da Família. A Equipe I contempla o cadastro de 1.263 domicílios e 

4.480 pessoas. Já a equipe II abrange o cadastro de 1.308 domicílios e 

5.013 pessoas, realizando o atendimento à saúde desta população.  

▪ Atendimento a 9.493 pessoas de 2.571 domicílios.   

 

Programa de olho na consulta  
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O Programa "De Olho na Consulta" consiste no acompanhamento de consulta 

médica através de aplicativo desenvolvido pela Secretaria de Saúde do 

município do Jaboatão dos Guararapes. O utilitário foi criado com o 

intuito de facilitar o acesso dos usuários do SUS do município, oferecendo 

informações referentes à fila de espera para consultas especializadas e 

exames. Além de permitir a transparência, o aplicativo oportuniza o acesso 

de forma muito prática às informações sobre os agendamentos de consultas 

e exames.  

▪ Acesso de mais de 90 mil pessoas até novembro de 2017. 

 

Requalificação da policlínica de atenção à saúde da criança e do 

adolescente  

Com a finalidade de estruturar e fortalecer o serviço de assistência às 

crianças, em especial crianças com microcefalia, e adolescentes de até 

17 anos, o município finalizou a requalificação, no mês de abril, da 

Policlínica de Crianças e Adolescentes. A requalificação da policlínica 

favoreceu o aumento da oferta de serviços especializados como 

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psiquiatria, 

Nutrição, Psicologia Infantil, Pediatria e Odontologia.  

▪ Todas as 38 crianças com microcefalia do município foram cadastradas, 

estando 27 crianças em fase de acompanhamento.   

 

Construção de 05 unidades de saúde da família  

Com o intuito de amplificar o acesso à saúde no município, buscou-se 

estruturar e fortalecer a Atenção Básica através da construção de cinco 

unidades de saúde acolhedoras e inseridas nos melhores padrões de 

qualidade.  
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▪ Em 2017 foram executadas 85% das obras das Unidades Petrônio Portela, 

Vila Rica/Santo Antônio/Belo Horizonte, Santa Felicidade e Vaquejada, 

além de 30% da obra da Unidade Coqueiral.   

 

Requalificação da UBS Galba Matos  

A Unidade Básica de Saúde Galba Matos foi inaugurada totalmente 

requalificada e já começou a atender as comunidades das Carolinas, Briga 

de Galo, Vê se Presta, Olho D ̀ Água. A unidade havia sido fechada em 2015 

para reforma. As obras foram retomadas na atual gestão com um investimento 

de R$162,9 mil.  

 

Assinatura do COAPES  

Em dezembro de 2017 foi assinado o Contrato Organizativo de Ação Pública 

Ensino Saúde (COAPES) com nove instituições de ensino, públicas e privadas, 

para formalizar a relação entre a gestão municipal de saúde e as 

instituições de ensino técnico e universitário. Com o COAPES, está 

prevista a oferta de campos de ensino-aprendizagem para cerca de 25 mil 

estudantes no período de vigência do contrato (cinco anos) e investimento 

de R$ 13 milhões (treze milhões de reais) no mesmo período, com 

contrapartida das instituições de ensino para o município. 

 

Serviços de saúde bucal no município de Jaboatão dos Guararapes 

Na atenção básica existem 73 equipes de saúde bucal vinculadas às equipes 

de saúde da família. Realizam atendimento clínico em todos os ciclos de 

vida, pré-natal odontológico, ações de promoção de saúde na Unidade e na 

comunidade e no programa de saúde na escola. Também disponibilizam 

serviços de urgência odontológica da população adstrita. Nas unidades 
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básicas tradicionais há equipe de saúde bucal em 08 unidades com 

atendimento odontológico clínico para adultos e crianças. 

Na atenção especializada há 04 Centro de Especialidades odontológicas, 

disponibilizam atendimento especializado em endodontia, periodontia, 

cirurgia buco maxilo, estomatologia (diagnóstico oral), pacientes com 

necessidades especiais e destística especializada. Na Policlínica da 

criança realiza atendimento odontopediátrico especializado, atendimento 

a crianças com microcefalia. 

Estratégia de saúde da família 

A Unidade de Saúde da Família, como porta de entrada preferencial do SUS, 

atende uma população de 2.000 a 3.500 pessoas, num território definido, 

garantindo acesso aos serviços básicos de saúde e ações de prevenção e 

promoção, conforme definido na Portaria do Ministério da Saúde Nº 2.436, 

de 21 de Setembro de 2017. Oferta serviços de medicina e enfermagem da 

família, saúde da mulher, criança, idoso, adulto, ações programáticas de 

controle e enfrentamento às doenças crônicas transmissíveis e não 

transmissíveis, tais como: hipertensão arterial, diabetes, tuberculose, 

hanseníase, dentre outras. A Unidade também realiza ações curativas, tais 

como curativo, doses supervisionadas de medicação, além de visitas 

domiciliares, quando necessário. Compõe a equipe da ESF: médico, 

enfermeiro, técnico em enfermagem e os Agentes Comunitários de Saúde. 

No escopo da Gerência de Atenção Básica estão presentes as Políticas 

Estratégicas a fim de viabilizar, apoiar e estimular a efetividade do 

cuidado em saúde, bem como integrar os serviços da rede de atenção á saúde 

e demais setores, garantindo a integralidade do cuidado, desse modo, 

favorecendo a conexão entre atenção primária, secundária, urgência e 

emergência. Assim, com o objetivo de acompanhar e emanar diretrizes são 

organizadas as políticas estratégicas e prioritárias de saúde com 

fundamento das existentes no Ministério da Saúde, sendo ofertas aos 

munícipes, as seguintes políticas: Saúde da Mulher, Saúde do Idoso, 

Alimentação e Nutrição, Saúde Bucal. 
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 Programa Bolsa Família - Federal 

Acompanhar as condicionalidades da saúde do Programa Bolsa Família no que 

se referem crianças, gestantes e nutrizes. São realizadas pelos Agentes 

Comunitários de Saúde no município e acompanhadas pela Estratégia de Saúde 

da Família. 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF- AB 

O Núcleo Ampliado à Saúde da Família (NASF) tem o propósito de aumentar 

a resolutividade e o escopo das ações da ESF. Este equipamento tem como 

proposta compor equipes de profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento para atuarem em conjunto com os profissionais das equipes 

de Saúde da Família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios 

sob responsabilidade das equipes da ESF nos quais o NASF está inserido. 

(BRASIL, 2011). 

As ações desenvolvidas pelo NASF podem ser avaliadas em suas dimensões 

clínico-assistencial ou técnico-pedagógica, onde a segunda produz ação 

de apoio educativo com e para as equipes, onde o NASF também pode (e às 

vezes precisa) apoiar a organização do processo de trabalho dessas equipes 

(BRASIL, 2014). 

Para realização do trabalho, inúmeras atividades podem ser desenvolvidas, 

que abrangem tanto a dimensão clínica e sanitária quanto a pedagógica (ou 

até ambas ao mesmo tempo), a saber: discussões de casos, atendimento em 

conjunto com profissionais das equipes apoiadas, atendimentos 

individuais e posteriormente compartilhados com as equipes, construção 

conjunta de Projetos Terapêuticos Singulares, educação permanente, 

intervenções no território e em outros espaços da comunidade para além 

das unidades de saúde, visitas domiciliares, ações intersetoriais, ações 

de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das 

equipes etc. O NASF pode construir diálogo com diferentes pontos de 

atenção (Centros de Atenção Psicossocial, Academia da saúde, escolas, 

Centro de Referência em Assistência social), a fim de buscar 

corresponsabilização na condução do PTS. As relações do usuário com sua 
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família, seu território e os diferentes espaços por onde o usuário circula 

devem ser considerados para a produção do cuidado (BRASIL, 2014). 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

A estratégia do Programa Comunitário de Saúde reafirma e incorpora os 

princípios básico do Sistema Único de Saúde: universalização, 

descentralização, integralidade e participação da comunidade. 

O agente comunitário de saúde - ACS é um personagem muito importante no 

fortalecimento da integração entre os serviços de saúde da Atenção 

Primária à Saúde e a comunidade.  

Seu trabalho é fundamental, pois favorece o vínculo com a população 

orientado a mesma com relação a utilização dos serviços de saúde, 

realizando atividades programadas e de atenção a demanda espontânea. Além 

de acompanhar por meio de visita domiciliar todas as famílias e indivíduos 

sob sua responsabilidade. Desenvolve ações que busquem a integração da 

população adscrita e a UBS. 

Com sua atuação o Agente Comunitário de Saúde desenvolve ações educativas 

visando a promoção da saúde e a prevenção de doenças entre outras 

atividades. 

Saúde da Pessoa Idosa 

A Política Nacional do idoso que foi instituída pela Lei 8842 de 04/01/1994, 

que retrata as ações governamentais no âmbito da área de Promoção e 

Assistência Social, Saúde, Educação e Justiça.  

Enquanto saúde foi publicada a Portaria Nº 2.528 de 19 de outubro de 2006 

que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Que tem como 

objetivo recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos 

indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde 

para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde. É público alvo dessa política todo cidadão e cidadã 

brasileiros com 60 anos ou mais de idade. 
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Serviços ofertados no município para pessoa idosa: 

Consulta Ginecológica 

Centro de Referência de Saúde da Mulher 

UBS Sucupira 

UBS Amélia Lucena 

UBS Mario Santiago 

UBS N.S. Conceição 

UBS Dom Helder 

UBS Praia do Sol 

UBS Cajueiro Seco 

UBS Marcos Freire 

Consulta de Mastologia  

Policlínica Mariinha Melo 

Policlínica Carneiro Lins 

Policlínica Cônego Pedro S Leão 

Consulta Geriatria  

Policlínica Leopoldina Tenório 

Policlínica Carneiro Lins 

Consulta Urologista  

Policlínica Manoel Calheiros 

Clínico Geral  
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Todas as Unidades de Saúde da Família -USF 

UBS  

Policlínicas 

Colposcopia  

Policlínica Mariinha Melo 

Policlínica Cônego Pedro S Leão 

Policlínica Manoel Calheiros 

Centro de Referência de Saúde da Mulher 

Testagem Rápida para HIV/Sifilis  

Todas as USF 

Centro de Testagem e Aconselhamento- CTA 

Odontologia Básica  

Todas as USF 

Policlínica Leopoldina 

UBS Sucupira 

UBS Mario Santiago 

UBS N.S. Conceição 

UBS Muribeca dos Guararapes 

UBS Marcos Freire 

UBS Dom Helder 

UBS Galba Matos 
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UBS Praia do Sol 

Odontologia Especializada  

Policlínica da Criança e do Adolescente 

Policlínica Mariinha Melo 

Policlínica Carneiro Lins 

Policlínica Cônego Pedro S Leão 

Policlínica Manoel Calheiros 

Nutricionista 

CRSM 

UBS Mario Santiago 

UBS Galba Matos 

UBS Dom Hélder 

NASF Regionais 3 e 4 

Serviço de Atenção Domiciliar 

De acordo com os critérios de classificação do Ministério da Saúde  

Psicologia  

CRSM 

NASF Regionais 3 e 4 

Política de Saúde da Mulher 

Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência à Saúde 

da Mulher (PAISM), foram incluídas à ampliação do conceito de saúde da 
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mulher a partir da incorporação de questões que visem a garantia dos 

direitos sexuais e reprodutivos, resultando assim na Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). 

Assim contempla todos os ciclos de vida da mulher, respeitando a 

diversidade dos grupos populacionais, a partir de uma percepção ampliada 

de seu contexto de vida. O SUS deverá garantir o acesso das mulheres a 

todos os níveis de atenção à saúde, sendo responsabilidade dos três níveis 

gestores e as práticas em saúde deverão nortear-se pelo princípio da 

humanização. 

Serviços ofertados no município para a mulher: 

Consulta Ginecológica 

CRSM 

UBS Sucupira 

UBS Amélia Lucena 

UBS Mario Santiago 

UBS N.S. Conceição 

UBS Dom Helder 

UBS Praia do Sol 

UBS Cajueiro Seco 

UBS Marcos Freire 

Consulta de Mastologia  

Policlínica Mariinha Melo 

Policlínica Carneiro Lins 

Policlínica Cônego Pedro S Leão 
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Pré Natal de Risco Habitual  

Todas as USF 

UBS Galba Matos 

UBS Praia do Sol 

UBS Mario Santiago 

UBS UR6 – Maria de Souza Ramos 

UBS Cajueiro Seco 

UBS Marcos Freire 

UBS Praia do Sol 

Humanize 

Pré Natal de Alto Risco 

CRSM 

Policlínica Mariinha Melo 

Hospital Policlínica Jaboatão Prazeres (Estado) 

Citologia Oncótica  

CRSM 

Todas as USF 

UBS Praia do Sol 

UBS Mario Santiago 

UBS N.S. Conceição 

UBS UR6 
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UBS Cajueiro Seco 

UBS Marcos Freire 

Policlínica Manoel Calheiros 

Colposcopia 

Policlínica Mariinha Melo 

Policlínica Cônego Pedro S. Leão 

Policlínica Manoel Calheiros 

Centro de Referência de Saúde da Mulher 

Testagem Rápida para HIV/Sifilis  

Todas as USF 

CRSM 

CTA 

Planejamento Reprodutivo  

CRSM 

Todas as USF 

Inserção e retirada de DIU  

UBS Amélia Lucena 

CRSM 

Odontologia Básica  

Todas as USF 

Policlínica Leopoldina 
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UBS Sucupira 

UBS Mario Santiago 

UBS N.S. Conceição 

UBS Muribeca dos Guararapes 

UBS Marcos Freire 

UBS Dom Helder 

UBS Galba Matos 

UBS Praia do Sol 

Odontologia Especializada  

Policlínica Mariinha Melo 

Policlínica Carneiro Lins 

Policlínica Cônego Pedro S Leão 

Policlínica Manoel Calheiros 

Nutricionista 

CRSM 

UBS Mario Santiago 

UBS Galba Matos 

UBS Dom Hélder 

NASF Regionais 3 e 4 

Psicologia  

CRSM 
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NASF Regionais 3 e 4 

Atenção à Mulher Vitima de Violência 

Todas as USF 

CRSM 

Centro de Referencia Maristela Just (para assistência social, psicológica 

e jurídica. Realiza trâmite de abrigamento quando necessário). 

 

Política de Saúde da criança e do Adolescente 

Por meio da Portaria Nº 1.130, de 5 de agosto de 2015 o Ministério da Saúde 

institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo 

promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante 

a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) anos 

de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior 

vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente 

facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno 

desenvolvimento. 

Pediatra 

UBS Amélia Lucena 

UBS Mário Santiago 

UBS Nossa Senhora da Conceição 

UBS Maria de Souza Ramos 

UBS Sucupira 

UBS Cajueiro Seco 
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UBS Galba Matos 

UBS Praia do Sol 

UBS Dom Helder 

Policlínica da Criança e do Adolescente 

Hebiatra 

Policlínica Mariinha Melo 

 

Odontologia Básica  

Todas as USF 

Policlínica Leopoldina 

UBS Sucupira 

UBS Mario Santiago 

UBS N.S. Conceição 

UBS Muribeca dos Guararapes 

UBS Marcos Freire 

UBS Dom Helder 

UBS Galba Matos 

UBS Praia do Sol 

Odontologia Especializada  

Policlínica da Criança e do Adolescente 

Policlínica Mariinha Melo 
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Policlínica Carneiro Lins 

Policlínica Cônego Pedro S Leão 

Policlínica Manoel Calheiros 

Nutricionista 

Policlínica da Criança e do Adolescente 

UBS Mario Santiago 

UBS Galba Matos 

UBS Dom Hélder 

NASF Regionais 3 e 4 

Psicologia  

NASF Regionais 3 e 4 

Triagem Neonatal Biológica (Teste do Pezinho) 

Policlínica Mariinha Melo 

Policlínica Cônego Pedro 

Policlínica Manoel Calheiros 

Policlínica Leopoldina Tenório 

UBS Galba Matos 

Hospital Policlínica Jaboatão Prazeres 

Hospital Memorial Guararapes 

Triagem neonatal auditiva 

Clínica Apoio Ocupacional 
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Teste do Reflexo Vermelho- Teste do Olhinho 

Policlínica Mariinha Melo 

Teste da Linguinha 

Policlínica da Criança e do Adolescente 

Política de Alimentação e Nutrição 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de 

1999, atualizada e aprimorada pela Portaria Nº 2.715, de 17 de novembro 

de 2011, apresenta-se com o propósito de melhorar as condições de 

alimentação, nutrição e saúde, em busca da garantia da Segurança Alimentar 

e Nutricional da população. 

Nutricionistas 

Policlínica da Criança e do Adolescente 

UBS Mario Santiago 

UBS Galba Matos 

UBS Dom Hélder 

NASF Regionais 3 e 4 

Fornecimento de fórmulas infantis, dietas enterais e suplementos 

alimentares 

Os pacientes em risco nutricional podem entregar as documentações 

conforme Protocolo nº 209 de 10 de novembro de 2015 publicada em Diário 

Oficial municipal nas regionais de saúde e o fornecimento do insumo é 

entregue no domicílio. 

Programa Saúde na Escola 
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O Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde e do Ministério 

da Educação, foi instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286. 

Fruto do esforço do governo federal em construir políticas intersetoriais 

para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Nesse 

contexto, as políticas de saúde e educação voltadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira estão 

unindo-se para promover o desenvolvimento pleno desse público. 

Essa iniciativa reconhece e acolhe as ações de integração entre saúde e 

educação já existentes e que têm impactado positivamente na qualidade de 

vida dos educandos. Atualmente as 13 atividades do PSE são divididas em 

02 ciclos anuais, são elas: 

1 Atualização vacinal dos estudantes 

2 Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil 

3 Ações de combate ao mosquito Aedes Aegypit 

4 Avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor 

5 Saúde Ocular e identificação de possíveis sinais de alteração 

6 Avaliação de saúde auditiva e identificação de possíveis sinais de 

alteração 

7 Prevenção das violências e dos acidentes 

8 Identificação de sinais de agravos de doenças em eliminação  

9 Prevenção ao uso de álcool, tabaco, craky e outras drogas 

10 Realização de práticas corporais, da atividade física e do lazer 

11 Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos 

12 Prevenção de DST/AIDS e orientação sobre direito sexual e reprodutivo 

Serviços de Saúde Mental  
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A Rede de Atenção Psicossocial de Jaboatão dos Guararapes é composta 

atualmente pelos seguintes serviços: 

Serviços de Saúde Mental. Jaboatão dos Guararapes, 2018. 

Regional Serviço de Saúde Público-alvo 

 

02 - 

Cavaleiro 

 

CAPS i Padre Roma 

Crianças e adolescentes com 

transtorno mental 

06 - Praias 

CAPS AD Recanto dos 

Guararapes 

 

Adultos que fazem uso prejudicial de 

álcool e outras drogas 

CAPS AD RECANTO dos 

Guararapes 

Eixo Infanto Juvenil 

 

Programa de prevenção e atenção à 

criança e adolescente em situação de 

vulnerabilidade e uso de álcool e 

outras drogas 

 

07 - 

Guararapes 

 

CAPS Solar dos Guararapes 
Adultos com transtorno mental 

Fonte: Gerência de Saúde Mental/SAS, Jaboatão dos Guararapes, 2018. 

O município dispõe de quatro Serviços Residenciais Terapêuticos que são 

casas inseridas nas comunidades onde residem pessoas que estiveram longo 

tempo internadas em hospitais psiquiátricos e não possuem vínculos que 

possibilitem o retorno à família de origem. 

Serviços de saúde da atenção especializada 
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A Rede de Atenção Especializada de Jaboatão dos Guararapes é composta por 

seis Policlínicas: Policlínica Mariinha Melo (Regional 01), Policlínica 

Cônego Pedro de Souza Leão (Regional 02), Manoel Calheiros (Regional 03), 

Policlínica José Carneiro Lins (Regional 05), Policlínica da Criança e 

do Adolescente (Regional 06) e Leopoldina Tenório (Regional 07), as quais 

ofertam atendimentos nas diversas especialidades médicas e outros 

profissionais, ofertar procedimentos de enfermagem e exames diagnósticos 

como: teste do pezinho e do olhinho, mantoux, coleta de exames, 

eletrocardiograma, ultrassonografia, raios-x, ecocardiograma, entre 

outros. Os serviços especializados de saúde bucal que são oferecidos 

pelo município encontram-se na Policlínica Pedro de Souza Leão, 

localizada no bairro de Cavaleiro; Policlínica Mariinha Melo, localizada 

no bairro de Vila Rica; Policlínica José Carneiro Lins, localizada no 

bairro de Prazeres; e Policlínica Manoel Calheiros, localizada no bairro 

do Curado IV. As especialidades ofertadas nestes CEOs são: periodontia, 

estomatologia, endodontia, prótese e cirurgia bucomaxilofacial. O 

atendimento odontológico ao paciente com microcefalia foi organizado e 

referenciado para a Policlínica da criança de forma a garantir o 

atendimento integral destas crianças. 

O acesso aos serviços especializados das Policlínicas, em sua grande 

maioria, e da odontologia é ordenado pela Central de Regulação, onde o 

usuário é agendado na sua unidade de referência da atenção primária e 

encaminhado para a especialidade necessária.       

Compõe também a rede da atenção especializada o Centro de Referência da 

Saúde da Mulher Maria Lourdes Lopes de Lemos, localizado na Regional 06, 

realiza atendimento especializado às mulheres jaboatoneses. O serviço 

conta com atendimento em planejamento reprodutivo, ambulatório de 

climatério e menopausa, pré-natal de alto risco, inserção e retira DIU, 

atendimento às pacientes com HPV e DST’s, aplicação de ácido 

tricloroacético - ATA, ambulatório de ginecologia geral, 

ultrassonografia, exame de citologia oncótica, teste rápido para HIV e 

Sífilis. Além do atendimento médico especializado e de enfermagem, há 
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consulta de psicologia clínica e nutrição no Centro de Referência da Saúde 

da Mulher. 

No que diz respeito à Reabilitação, o município conta com 03 serviços: 

O Centro de Reabilitação e Fisioterapia Antônio Caldas de Sá Barreto, 

localizado na Regional 01, O Centro de Reabilitação e Fisioterapia 

Francisco Loureiro, localizado na Regional 02 e o Centro de Reabilitação 

e Fisioterapia localizado na Regional 05.  

A Rede de Urgência e Emergência - RUE municipal é composta pelo Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 que tem como objetivo chegar 

precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou 

emergência de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, 

pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a 

sequelas ou mesmo a morte.  Trata-se de um serviço pré-hospitalar,  que 

visa conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a maior 

brevidade possível. 

O SAMU do município de Jaboatão conta atualmente com 05 Unidades de Suporte 

Básico, 01 Unidade de Suporte Avançado, 01 Viatura de Intervenção Rápida 

e 01 Motolância para cobrir todo o território de Jaboatão. O nosso Serviço 

é ligado ao SAMU Metropolitano, sendo assim, atendemos apenas as 

ocorrências encaminhadas pela Central de Regulação do Metropolitano. 

A Unidade de Pronto Atendimento - UPA Municipal Eduardo Campos, localizada 

no bairro de Sotave também compõe a RUE, onde realiza atendimentos de 

urgência e emergências 24h das especialidades de clínica médica, 

pediatria e odontologia, além de possuir como apoio diagnóstico exames 

laboratoriais, Raio-X e Eletrocardiograma. 

Jaboatão do Guararapes conta também com o Laboratório Municipal Zeferino 

Veloso que opera de forma centralizada, porém com postos de coleta 

descentralizados nas Unidades de Saúde da Família, Unidades Básicas de 

Saúde e nas Policlínicas, realizando exames de Hematologia, Hemostasia, 

Bioquímica, Imunologia, Hormônio, DST e Uranálise. 
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A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é a unidade de assistência 

farmacêutica que serve para o armazenamento de medicamentos, materiais 

médico hospitalares, complementos alimentares e correlatos, onde são 

realizadas atividades quanto à recepção, estocagem e distribuição na rede. 

Exerce também atividades operacionais e de planejamento, como receber os 

produtos comprados acompanhados das notas fiscais e conferi-los; receber 

requisições das unidades assistenciais promovendo a separação, 

distribuição e registro de saída; entre outras as atividades relacionadas 

à gestão de estoques. 

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é uma forma de atenção à saúde, 

oferecida na moradia do paciente e caracterizada por um conjunto de ações 

de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, 

com garantia da continuidade do cuidado e integrada à Rede de Atenção à 

Saúde. Com abordagens diferenciadas, esse tipo de serviço está disponível 

de acordo com a necessidade do paciente, esse cuidado em casa pode ser 

realizado por diferentes equipes multiprofissional de atenção domiciliar 

(EMAD) e de apoio (EMAP). 

O município conta com 05 EMAD e 02 EMAP onde proporciona ao paciente um 

cuidado ligado diretamente aos aspectos referentes à estrutura familiar, 

à infraestrutura do domicílio e à estrutura oferecida pelos serviços para 

esse tipo de assistência. Dessa forma, evitam-se hospitalizações 

desnecessárias e diminui o risco de infecções. Além disso, melhora a 

gestão dos leitos hospitalares e o uso dos recursos, bem como diminui a 

superlotação de serviços de urgência e emergência. 

O Cuidar Bem, programa de transporte sanitário para usuários que realizam 

diálise, quimioterapia, radioterapia e portadores de doenças 

neuropsicomotoras, com vans adaptadas para pessoas com deficiência, 

motoristas treinados para realizar os primeiros socorros e com registro 

em um aplicativo do horário da busca e entrega do paciente, completa a 

Atenção Especializada. 
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