EQUILIBRAR AS FINANÇAS PÚBLICAS
                               
                             
                                
                   

REALIDADE 2020
Segundo avaliação do Tesouro Nacional sobre as contas da prefeitura
de Ribeirão Preto, referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, o governo
tem 95% de suas receitas correntes comprometidas, sobrando menos
de 5% para investimentos. Por causa desse desempenho, o município
recebeu a nota C, a mais baixa destinada pelo órgão.

O




EIXO 01 - Modernização da Gestão

META 01

O
EQUACIONAR O
DESEQUILÍBRIO DO

IPM



O
O

O


DA RECEITA CORRENTE
DA PREFEITURA ESTÁ
COMPROMETIDA COM
DESPESAS CORRENTES.
SEGUNDO O TESOURO
NACIONAL, O IDEAL É
QUE O PERCENTUAL
FIQUE ABAIXO DE 90%

AMPLIAR A RECEITA
SEM AUMENTAR
OS TRIBUTOS

DEDICAR
ESFORÇOS POLÍTICOS
PARA CUMPRIR O

EIXO 2 DESSE
PLANO DE CIDADE
e se comprometer
com as 7 metas de
desenvolvimento

ESSA META É

ESTRUTURANTE.



Para 2020, de acordo com a Lei
Orçamentária Anual (LOA), não foi
destinada qualquer reserva da receita corrente própria para investimentos. Se quiser realizar grandes
obras, a alternativa será recorrer a
empréstimos.

PARA COLOCAR ESSE
PLANO DE CIDADE
DE PÉ SERÁ NECESSÁRIO
PRIORIZÁ-LA E AGIR
DE MANEIRA
INTEGRADA

REALIZAR UMA AMPLA

REFORMA
ADMINISTRATIVA

Para reverter essa situação, é necessário aumentar as receitas (mediante o
desenvolvimento econômico da cidade e eficiência nas cobranças) e
diminuir as despesas.

REFORMAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                       
                                   
 
                            
                                       

REALIDADE 2020

2,5 mil

servidores da
administração indireta
comissionados
(prefeitura)

6,3 mil

aposentados e
pensionistas



              
                    
     ão para adequar a máquina pública, a fim de que as estratégias e ações apresentadas possam ser realizadas.

O
Uma
REFORMA
ADMINISTRATIVA

deve ser conduzida com o
envolvimento de todos os
servidores públicos e pautada
nos objetivos comuns:
modernização da gestão;
qualificação dos serviços públicos
e equilíbrio das finanças.

Foto: Elza Rossato, 2011.

188



O
funcionários da
administração direta



                                              
                                             
                                              
                                          
                                          

7,8 mil

O


Fonte: Portal da Transparência, abril de 2020.

EIXO 01 - Modernização da Gestão

META 02

FAZER GESTÃO INTEGRADA E EM REDE
                          
                            
                            
                           

O


REALIDADE 2020
                                               
                                     
        
                                        
                                        
                                           
                                       
                  

Comu
n

O
CULTURA
TURISMO

HABITAÇÃO
SOCIAL
SAÚDE

Se
r
Pú vid
bl ore
ico s
s



Associações
de Bairros



idade

Sociedade
Organizada

PODERES
ESSA
META É
EXECUTIVO
ESTRUTURANTE.
LEGISLATIVO
SAÚDE
EDUCAÇÃO
JUDICIÁRIO
SOCIAL

        
         
          
       
   
      
       
          
   
      

Iniciativa
Privada

EDUCAÇÃO
CULTURA
SOCIAL
ESPORTE

      
        
 

Não se trata de
simplesmente organizar
reuniões frequentes,
circular as informações,
criar comissões ou
compartilhar atas.
Além disso, é preciso
reconhecer as necessidades
e potencialidades comuns
de todas as secretarias
e agir de maneira cooperada

Foto: Elza Rossato, 2011.

O OO
O
O
O
OO
OO
Conselhos
Municipais



EIXO 01 - Modernização da Gestão

META 03

ESTIMULAR AS PARCERIAS
                        
          
                                     
                      

REALIDADE 2020
             ípios brasileiros tem apresentado desequíbrio
financeiro, infraestrutura sucateada e recurso humano insuficiente
para garantir uma boa gestão pública.
Encontrar caminhos alternativos tem se mostrado um grande desafio dos governos em todas as esferas.
Fazer parcerias, quando bem estruturadas e comprometidas com
a qualidade do serviço público, pode ser um caminho viável para
equacionar os problemas que fragilizam as prefeituras.

O


O
Cooperação;

Consórcios Públicos;
Operações Urbanas Consorciadas
Concorrências Internacionais;
Concessão de uso;
Parceria Público Privada




AEROPORTO
RESÍDUOS

TECNOLOGIA
SAÚDE
INFRAESTRUTURA
ILUMINAÇÃO
SANEAMENTO
HABITAÇÃO
URBANIZAÇÃO
TRANSPORTE



EIXO 01 - Modernização da Gestão

META 04

Parque Permanente de
Exposições, proposta de PPP

MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS
       
          
                
                                         
                                        
        
                     

REALIDADE 2020
Sem a criação de indicadores e mecanismos de
aferição, uma gestão pública atravessa o
mandato no escuro. O monitoramento é um
instrumento moderno de administração
porque norteia os caminhos a serem
percorridos pelo gestor e serve de
base para as tomadas de decisões.
Ao possuir dados derivados dos
resultados das políticas, o
administrador público
aumenta a eficiência e
promove a transparência
junto à sociedade da
evolução de sua
gestão.



O
L


O
Criar painel
interativo para
monitoramento
de indicadores

O

O





EIXO 01 - Modernização da Gestão

META 05

O

O

    
      
        
         

       

     
         
      

O

O

O
     
   
   
   

O

        
        
   

O
 
       

    

O
   
   
     
      
     
   

ATUAR COM TRANSPARÊNCIA
       
                     

                                      
                           

REALIDADE 2020

Implementar a
Política Municipal
de Transparência
e Controle Social

SP
AR

AN

Adotar o Orçamento
Participativo
Implementar o Sistema
Eletrônico de Informações
Incentivar hackathons
(maratona de programação)



TR



ÊN
CI

A

                                           
                                       
             
                        
                              
                    
           
          
         
         
        
         
          
          
 
  
       
      
      
           
           
      
      
         
     
         
    
      

O




EIXO 01 - Modernização da Gestão

META 06

Criar e empoderar o
Conselho Municipal de
Transparência
e Controle Social
Viabilizar o Laboratório
de Governo Aberto

INVESTIR EM TECNOLOGIA

                         
          
                     
                                 
                  

REALIDADE 2020
                                         
                                           
                                         
                                    
 
                                         
                                        
                                  
       

O




EIXO 01 - Modernização da Gestão

META 07

O

O
IMPLEMENTAR
O ID ÚNICO PARA
O ACESSO A TODOS
OS SERVIÇOS PÚBLICOS,
POR MEIO DO CADASTRO
ELETRÔNICO
DO CIDADÃO

PROMOVER A
ALFABETIZAÇÃO
DIGITAL E
GARANTIR O
ACESSO




O
CUMPRIR
COM RIGOR O
PLANO DIRETOR
DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
COM GARANTIA DE
RESERVA DOS
RECURSOS
NECESSÁRIOS

REALIDADE 2020
                                                  
                                                     
                                                    
                                                     
                                                     
                      ²                               
                                             
                                                     
                                                         
                                                        
                                              



O

OO
O
O
O


Criar a
Agência de
Desenvolvimento

Foto: Dadi Junqueira, 2020.

DESENVOLVER REGIONALMENTE
                                   
                                    
                                        
                      



EIXO 02 - Desenvolvimento Econômico

META 08

O
A lei de criação
da Região
Metropolitana previa
um órgão de planejamento
e execução de políticas
públicas, mas nunca
saiu do papel. A situação
piorou com a extinção
da Emplasa, autarquia
estadual dedicada
ao tema



FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL
                                         
                                        
                            

REALIDADE 2020

O
DESBUROCRATIZAR
PARA CRESCER
Retirando exigências
desnecessárias e ampliando
a eficiência do poder público,
cria-se um ambiente favorável
para os empreendedores
investirem e expandirem,
gerando emprego,
renda e tributos

Foto: Dadi Junqueira, 2020.



O
Ribeirão Preto
não possui um
órgão estruturado
para planejar e
viabilizar a atração de
investimentos e
desenvolvimento
da cidade



                                                        
                                                
                                               
                                                       
              
                                                 
                                                         
                                               
       
                                                
                                                     
                                    
                   
                    
                    
                    
             

O
O
O
O




EIXO 02 - Desenvolvimento Econômico

META 09

O
O
O
O
O

FORTALECER A ECONOMIA C

                                         
                                              
                                             



REALIDADE 2020

         à economia tradicional tem sido meta de muitos países.
O Brasil não é um exemplo nessa área. Ribeirão Preto também não.
No caso da Economia Circular, por exemplo, um indicador referencia
a pouca preocupação com o tema. Em 2017, o municípou reciclou
485 toneladas de resíduos, São Bernardo do Campo recuperou, no
mesmo ano, 6.980 toneladas.
´ como a Criativa, a de Cicuito Curto e a ColaboratiOutras economias,
va também não estão na pauta do poder público. As iniciativas registradas estão no campo privado.



lixo vira
energia

entulho da
construção vira
brita ou areia



EIXO 02 - Desenvolvimento Econômico

META 10





        

garrafa pet vira
camiseta



pneu vira
asfalto

Foto: Dadi Junqueira, 2020.

óleo vira
sabão

Indicadores
nacionais
apontam
fortalecimento
da Economia
Criativa em
várias cidades.
Ribeirão Preto
tem potencial,
mas não tem
plano de
desenvolvimento
nessa área.
Fomentar a agenda
cultural, o turismo de
negócio, esportivo e
ecológico, a produção
de games, moda e outras
atividades criativas só geraria
ganhos para o município.

INCENTIVAR POLOS TECNOLÓGICOS
                                  
                                      
                                           
                                

REALIDADE 2020
                                                
                                                       
                                             ¡       
                               
                                                         
                       ¢                         
                                                           
                         

Foi o faturamento das
72 startups/empresas
instaladas no Supera
Parque em 2019



O
R$ 32,8
milhões

O
O
O
O




EIXO 02 - Desenvolvimento Econômico

META 11

                  
                       
                            
                                  
                               
                        o no
mercado econômico do mundo todo.
£                    ão,
                      
             ócio dialoga com o
perfil do município e suas potencialidades.
É possível conceber uma proposta de
política pública de fomento que mantenha
relação com outros setores de interesse no
campo do desenvolvimento
econômico e social.



DINAMIZAR A INTERNACIONALIZAÇÃO
                                 
                                        
                           

REALIDADE 2020
                                               
                                                    
                                                     
                                                           
                                             
                                                   
                       ¤                          
                                       



valor exportado
por Ribeirão Preto
em 2019



O
U$ 174.467.643,00

O
O
O
O




EIXO 02 - Desenvolvimento Econômico

META 12

O
                
             
                   
                   
                 
          à

    
           

PRIORIZAR A PRIMEIRA INFÂNCIA
                                         
                                         
                                          
                                  

REALIDADE 2020
Embora haja divergência quanto ao número exato de crianças sem
atendimento na Educação Infantil da rede pública municipal, a fila de
espera por vaga em creche oscila entre 3 mil e 4 mil crianças. Uma
busca ativa pode elevar ainda mais esse quantitativo. Mais do que a
função social, a inclusão dessas crianças de 0 a 3 anos é essencial para
o desenvolvimento cognitivo e é um dos pilares da política educacional. Sem condições de acolher a todas, a prefeitura aprovou, em julho
de 2019, Projeto de Lei permitindo parcerias com Organizações Sociais.
Mas o planejamento de criação de 2.509 vagas não se confirmou. Na
área da saúde, a fragilidade está na
ausência de acompanhamento
adequado, principalmente
na alimentação precária.

O




EIXO 03 - Políticas Sociais

META 13




O
VIABILIZAR
PARCERIAS
PARA ATENDER A
TODA DEMANDA
MANIFESTA POR
VAGAS EM CRECHE

Fotos: https://br.freepik.com, 2020.

O
O

O
UM DOS MAIORES
DESAFIOS DA POLÍTICA
DA PRIMEIRA INFÂNCIA É A
ATUAÇÃO INTEGRADA. O
DESENVOLVIMENTO NO
PERÍODO DE 0 A 5 ANOS EXIGE
CUIDADOS ESPECIAIS QUE
PASSAM PELA AMAMENTAÇÃO,
ESTÍMULOS NEUROCEREBRAIS,
ATIVIDADES DE BRINCAR
E OFERTA DE AMOR

MELHORAR OS INDICADORES DA EDUCAÇÃO
                                       
                                           
                                     
                                         
                                            
                                    

REALIDADE 2020
                                         
                                                
                           
                                                  
                                                   
                 
                                            
                                                   
                                            
               

O




EIXO 03 - Políticas Sociais

META 14

IDEB 2017 – ANOS INICIAIS – REDE MUNICIPAL

7,1

6
5,8
5,6



7
6,9
6,9
6,8
6,8
6,7
6,5
6,4
6,2
6,1



Jundiaí
São José dos Campos
São Bernardo do Campo
São José do Rio Preto
Mogi das Cruzes
Piracicaba
Sorocaba
Diadema
Santo André
Ribeirão Preto
Osasco
Santos
Carapicuíba
Mauá

O
Para atingir os
objetivos da Educação
é importante
que a gestão seja
integrada e fomente
parcerias nos modelos
reconhecidos
por lei

Cria e implementar
o programa
ALUNO INTEGRAL
como proposta para
viabilizar a
ampliação do período
de formação dentro
da base da
EDUCAÇÃO INTEGRAL

ERRADICAR A EXTREMA POBREZA
                                     
                              

REALIDADE 2020
Não existe, em Ribeirão Preto, política municipal para erradicação
estrutural da extrema pobreza. Observa-se apenas ações assistenciais
que buscam mitigar os efeitos da privação de renda, minimizando a
vulnerabilidade social, principalmente por meio de programas federais de transferência de renda, como o Bolsa Família.
É necessário viabilizar projetos municipais criativos e eficientes, com
destaque para a criação de frentes de trabalho social, principalmente
com a crise em decorrência do novo coronavírus.

O





O

            
                
            
                  
                 
              
         
          
         
                 
    írus, o CadÚnico
registrava 13 mil crianças
com menos de 15 anos
em situação de extrema
pobreza no município



EIXO 03 - Políticas Sociais

META 15

           
          
             
              
                
         
        
              
   

O
       
        
     Ã  
          É
        

    
  

Viabilizar o
Programa de Criação
de Trabalho e
Geração de Renda,
com o poder público
induzindo a criação
de postos de serviço
nas regiões mais
carentes,
priorizando a
cooperação e
criatividade,
implementando
as frentes de
trabalho social

OFERECER SERVIÇO DE SAÚDE EFICIENTE
                                      
                                               
                                           
                                           
            

REALIDADE 2020

O

                                                 
                                                   
                                                      
                                                 
                                                
                                               
                                              
                                                   
                                    

     ão da população
coberta pela Estratégia
Saúde da Família

   

  

 ¢ 

         

 



        





EIXO 03 - Políticas Sociais

META 16

        



                              ¡    ¢            

                   
                
                  
                £
 ¤                 
           
               
                  
                 £
                
                
                  
                
               
                 
             
               £
        
           
             
              

PROMOVER A SAÚDE MENTAL
                                    
                                       
                            

REALIDADE 2020

O

A promoção da saúde mental envolve múltiplas ações e abordagens.
Em Ribeirão Preto, a situação está aquém do ideal. É necessário ampliar
o número de CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e a oferta de
serviços especializados para os diversos públicos: dos que sofrem
com transtornos psiquiátricos aos dependentes químicos. Acompanhando uma tendência nacional, o número de suicídios e de pessoas
com depressão cresce no município, sem que haja uma política estrutural para atendimento.




O
          
                   
                  
                    
                     
                
                
             
                  
   





EIXO 03 - Políticas Sociais

META 17

                    
                      
                          
                    
               
                    
                    
                   
  
                 
                     
                          
            

DIMINUIR O DÉFICIT HABITACIONAL
                                        
                                      
         ¥                      

REALIDADE 2020

O


30.423

domicílios
dos quais 10 mil
estão em ocupações
irregulares

Em dezembro
de 2019 existiam,
no município,
87 núcleos
de moradia
precária

                 
            
                   
           



O
O
O déficit
habitacional de
Ribeirão Preto é de

         
     ¡            
             ¢      
         
              



                                                  ¦    
                                                 
      §                                    §         
                                                 

               
                        
              
                      
                  
                  



EIXO 03 - Políticas Sociais

META 18

                  
                  
                        
                    
          
               

ASSISTIR AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
                                           ¨ 
                                            
                                   

REALIDADE 2020
    ¦                                       
                           ¡                
                                                   
      ¡                                     
               ¢                            
                                           
                                               
                                              
                  



89% são homens
70% têm entre
30 e 59 anos
90% nasceram fora
de Ribeirão Preto



O
Nas abordagens
a pessoas em situação
de rua realizadas entre
2017 e 2019, verificou-se que:

O




EIXO 03 - Políticas Sociais

META 19

©                       ¨           §   
                                 
        ª «              ¦          
                                      
                                       
                                
                               
            ¦                   
                                        
                                 
         ¨                        
                                 
                          

AMPLIAR O NÍVEL DE SEGURANÇA
                                       
                                         
                 ¦         

REALIDADE 2020

O

                                                    
      ¨                                              
                                                        
                                                       
                                                
   §                                             
                            ¬                          
           





EIXO 03 - Políticas Sociais

META 20



O
O
Criar estruturas
de gestão,
financiamento,
monitoramento
e avaliação da
Agenda Municipal
de Segurança
Cidadã

         
         
                 
              
                     
      
             
            



PROMOVER A IGUALDADE
                                        
                                      
                              

REALIDADE 2020
                                               
                                                       
                                                   
                                             
                             §   
    úmeros revelam as desigualdades.                        
                                      ¡                 ¨ 
                 
ª                                                      
  ¡ ¢                                          
                                       




O
      
              
              
             
            
            
                 
           
 ¢        

O




EIXO 03 - Políticas Sociais

META 21

O
O
Realização
de diagnósticos
profundos e
fortalecimento
Incorporar
dos Conselhos e
o conceito de
da Rede de
igualdade, de
Proteção
maneira transversal,
em todas as
políticas
públicas

ADOTAR POLÍTICAS INCLUSIVAS
                                    
          ¦                                  

REALIDADE 2020

O


O
O
Garantir a
inclusão na
educação é base
estruturante
para as demais
políticas

O
O

     ípio apresenta políticas de inclusão,
mas a falta de diagnósticos, publicacão de
relatórios e avaliações dos indicadores não
permite conclusões efetivas sobre os
resultados. Nessa área são necessárias
ações quantitativas, mas
precisam ser abrangentes
qualitativas também.



1 em
cada 10
habitantes
apresenta um tipo
de deficiência
em graus
diferentes



EIXO 03 - Políticas Sociais

META 22

     
        
         
             
          
           
        
             
        

      
         
      
         
     



FORTALECER AS IDENTIDADES CULTURAIS
                                 
                                       
                                      
                

REALIDADE 2020
                          ário de Referências Culturais
realizado nos bairros mais antigos da cidade com estudo temporal
até o fim do período cafeeiro e o início do processo de
industrialização do município.
Neste documento constam
importantes registros sobre o
patrimônio cultural material e
imaterial de Ribeirão Preto que
deveriam pautar decisões
do poder político sobre
políticas de urbanização,
de Cultura e
educacional.




O
78% do público
participante
de pesquisa
disse
conhecer a
história da
cidade. Desses,
34% afirmaram
conhecer bem

O




EIXO 03 - Políticas Sociais

META 23

O
                
            £  
                  
                
           
                   
                
             

                    
   ências identitárias de um
município é política
de base para a ampliação das
práticas de cidadania.
Para querer participar, o cidadão
precisa se sentir pertencente
de sua comunidade.
Trata-se de atuar para elevar a
autoestima da população e
estabelecer modelos
de convivência que resultem na
qualificação da vida em sociedade

AVANÇAR NO SANEAMENTO
                                                 
                                             
                                            
                       

REALIDADE 2020

Revisar o
regramento
municipal para
drenagem, para
acompanhar novas
soluções com respaldo
em normas técnicas
Expandir a rede de
coleta de esgoto para
as ocupações
irregulares,
acompanhando a
regularização
fundiária



O
Falta atualização
da prefeitura para
permitir a inovação, tanto
nos empreendimentos
privados quanto
nas obras públicas

Remodelar os contratos
de limpeza urbana, de
modo a
ampliar a eficiência



Ribeirão Preto é a cidade com pior percentual de perda de água na
distribuição (principalmente vazamentos) entre as 25 maiores cidades
do estado. Cerca de 55% de tudo o que o Daerp extrai do Aquífero
Guarani não chega, oficialmente, ao destino. A construção da ETA (Estação de Tratamento de Água) do Rio Pardo também deve estar no
radar do gestor.
Já na coleta e tratamento de esgoto, o município é exemplo. Por meio
do contrato de concessão com a Ambient, foram realizados investimentos para praticamente universalizar o saneamento nas áreas
regulares. A exceção está nas ocupações clandestinas, nas quais residem 9,7 mil famílias.
O município realiza os contratos de limpeza urbana pela Lei Federal
8.666/93, com prazo máximo de cinco anos para a prestação do serviço, o que é um impeditivo para investimentos a longo prazo.
Na drenagem, deve-se priorizar a retenção
da água pluvial onde ela cai, com
mecanismos sustentáveis em
vez da política atual de
canalização.

O


Elaborar o Plano
Municipal de Redução de
Vazamentos



EIXO 04 - Políticas Urbanas e Ambientais

META 24

ARBORIZAR AS ÁREAS URBANAS
                                          
                                         
                                        
                                  

REALIDADE 2020
Em 2012, o Plano Diretor de Arborização apontou que Ribeirão Preto tinha 23,6%
de sua área urbana arborizada. Um novo estudo foi feito, cinco anos depois, com
atualizações na metodologia, e apontou apenas 16,7% de cobertura arbórea na
cidade. Segundo especialistas, o ideal é que o percentual seja de ao menos 30%.
Atualmente, o município não possui uma política estruturada de incentivo à
arborização.



OO
O
Criar estrutura
administrativa para
planejamento e
execução de políticas
para arborização, com
o apoio da sociedade

Seguir as
sugestões propostas
pelo movimento
Ribeirão -3ºC,
incluindo a criação de
orçamento específico
para o plantio de
mudas

Revitalizar o
horto municipal
e incentivar
o surgimento de
novos viveiros
de mudas

Foto: Dadi Junuqiera, 2020.



O
As calçadas são
um dos empecilhos
para a arborização nos
bairros. Em alguns locais,
elas não respeitam
sequer a largura mínima
para o passeio
público

O




EIXO 04 - Políticas Urbanas e Ambientais

#

META 25

                                     
                                            
                                          
                                      
                                              

REALIDADE 2020
Ribeirão Preto não possui um órgão destinado, exclusivamente, ao
planejamento e ações relacionadas à mobilidade urbana. A Transerp
se dedica ao gerenciamento do trânsito e transporte coletivo, mas
sem funções estruturais de pensar políticas públicas. O município
prioriza o transporte individual motorizado (carros e motos), e relega
ao segundo plano os ônibus, pedestres e ciclistas. Essa lógica precisa
ser revertida, com incentivo aos deslocamentos sustentáveis.

O


É a data de realização do
Plano de Mobilidade Urbana,
aproveitado pela prefeitura
na Política de Mobilidade
Urbana apresentada em 2020.
Embora seja um documento
de qualidade técnicas, muitos
diagnósticos precisam ser
atualizados, em especial pelo
impacto dos transportes
por aplicativo

Priorizar o
pedestre,
requalificando as
calçadas e viabilizando
o plano de Redes de
Caminhabilidade
e Rotas Acessíveis



O
2012



Criar o Fundo
Municipal de Mobilidade
Urbana, para financiar
iniciativas inovadoras que
incentivem o uso do
transporte coletivo ou
individual
não motorizado

Viabilizar o
Plano de Incentivo
ao uso do Transporte
Coletivo, considerando
a queda no número de
passageiros e a
realidade do atual
contrato de
concessão

Foto: Dadi Junuqiera, 2020.

MELHORAR A MOBILIDADE URBANA
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META 26

INCENTIVAR PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
                                             
                                             
                                       
                                

REALIDADE 2020
O poder público deve ser o indutor de sustentabilidade, por meio de
incentivos fiscais ou estímulo a boas práticas. O município, porém,
derrapa em serviços básicos, como coleta seletiva e fiscalização do
descarte irregular da construção civil informal. E sofre, principalmente,
com ausência de dados e indicadores, que permitiriam acompanhar a
evolução de políticas públicas e formular novas ações.

IPTU VERDE




Após idas e vindas,em uma polêmica
iniciada em 2017 e que foi parar até no
STF, prefeitura e Câmara chegaram
a um acordo em 2019 para a
aprovação de uma
legislação de
incentivos para
práticas
sustentáveis,
como instalação
de energia solar
e arborização.
Os descontos
iniciariam em
2021, mas é
necessário
verificar a
capacidade
financeira e os
termos de
acompanhamento.

O
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META 27

O
O
Não bastam
políticas pontuais:
é necessário um
amplo programa de incentivo
e estímulo à sustentabilidade,
inclusive com obrigatoriedades
para o poder público em suas
obras e imóveis, com
indicadores
possíveis de serem
mensurados
A prefeitura
deve priorizar uma
política de compras
sustentáveis para
licitações de obras,
bens e serviços

VIABILIZAR RESILIÊNCIA CLIMÁTICA
                                          
                                              
                                           
                                   

REALIDADE 2020
Segundo especialistas, no âmbito local a resiliência climática está ligada
ao conforto ambiental proporcionado aos habitantes. Ribeirão Preto já
é uma cidade quente, mas a situação se agrava onde há ilhas de calor:
locais com pouco verde, adensamento populacional e poluição. Não há,
porém, diagnóstico preciso sobre esses pontos. Apostar em práticas
sustentáveis, como arborização, e planejar a cidade para cenários extremos de chuvas e estiagem deve estar no radar do gestor público.

O

O




7

Locais em Ribeirão Preto
apresentam risco médio
à integridade física
das pessoas por riscos
de inundação, e 1 tem risco
alto por deslizamentos,
segundo estudo
do IPT
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META 28

Revisar o Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil, incorporando
soluções tecnológicas para
monitoramento e alertas à
população, é essencial para
prevenir ou amenizar perdas
materiais e humanas em
situações emergenciais
Com parcerias, é possível
realizar um diagnóstico
regionalizado de conforto
ambiental, adotando soluções
urbanas inovadoras e
específicas para cada bairro



DINAMIZAR O USO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
                                   
                                      
                                  

O

                     
   órico de Ribeirão Preto é
expressivo, remete ao período
do café e avança para a modernidade. São prédios residenciais e antigas fábricas e galpões que recuperados poderiam qualificar a paisagem cultural do município.

Transformar espaços
importantes como
barracões do café,
casa da Caramuru, centro
social de Bonfim Paulista e
Estação Barracão
em lugares de convivência
social, educativa e
cultural



O

REALIDADE 2020
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META 29

O
INVESTIR EM UM
PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO
DO PATRIMÔNIO
CULTURAL COM BASE
NA ECONOMIA
CRIATIVA



REABILITAR OS ESPAÇOS URBANOS
                                          
                                      
                                      
                              

REALIDADE 2020

                                 óricos importantes foram
sendo deteriorados. O centro da cidade, as avenidas da Saudade, a
Nove de Julho, o distrito de Bonfim Paulista, o Morro do São Bento,
são espaços urbanos que, requalificados, poderiam dar novo sentido
para várias regiões da cidade.

O



O
          
       
            
                  
              
                   
             
            





EIXO 04 - Políticas Urbanas e Ambientais

META 30

O
Requalificar o
CENTRO DA CIDADE
é uma proposta para
beneficiar Ribeirão Preto
como um todo.
A área central é o
ponto de intersecção
entre todas as
regiões do
município

