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A elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 teve como base o Plano
de Governo do Prefeito Luiz Fernando Machado, os planos setoriais das principais
áreas de atuação do governo, além das demandas de diversos segmentos da
sociedade que foram colhidas ao longo do processo participativo de formulação do
plano.
O planejamento apresentou novos valores e um novo modelo de gestão
pública, prezando pela eficiência na prestação de serviços à população por meio de
uma gestão orientada para resultados, estruturada sob um moderno modelo de
governança pública, as Plataformas de Serviços.
Como o processo de planejamento não é estático e precisa ser revisitado e
ajustado constantemente, houve a necessidade de serem revisadas algumas das
metas que o compõem. Assim, a Lei nº 9.059/2018 de 11/10/2018 alterou o PPA
original, tendo sido aprovada pela Câmara Municipal em processo democrático e
participativo, fazendo com que as adequações e correções no andamento das
metas permitissem o uso mais eficiente da aplicação de recursos. Também, em
virtude da Pandemia do COVID-19, tivemos a necessidade de abertura de crédito
adicional extraordinário por meio do Decreto nº 29.009, de 14 de maio de 2020 para
a criação de duas novas ações para o enfrentamento do novo Coronavírus.
Ainda que ao longo do ano de 2021 a cidade tenha sofrido muito com o
cenário pandêmico, com o passar dos meses houve uma significativa melhora nas
condições sanitárias com o avanço da vacinação de sua população, o que permitiu
uma considerável evolução na retomada das atividades econômicas. No entanto, o
país como um todo ainda atravessa, assim como as demais nações mundiais, um
momento extremamente difícil, em que uma nova cepa do vírus SARS-COV-2, a
chamada variante Ômicron, além de um atípico surto de gripe (H3N2), coloca
novamente em alerta suas autoridades. Dessa forma, esforços de austeridade e
inabalável responsabilidade fiscal e de planejamento continuam sendo exigidos ao
máximo de seus governantes, na tentativa de manter as condições socioeconômicas
estáveis e os serviços aos cidadãos sendo prestados com qualidade.
O foco em resultados pressupõe um modelo de gestão transversal de
desenvolvimento, orientado pelas diretrizes de colaboração institucional e de
intersetorialidade, de transparência administrativa, de qualidade do gasto, eficiência

e compartilhamento na gestão e de melhoria dos indicadores institucionais,
administrativos, ambientais, econômicos, sociais e humanos, com ênfase em suas
prioridades estratégicas.
A partir desta metodologia, o PPA 2018-2021 definiu as diretrizes, os
objetivos e as metas de médio prazo da gestão municipal, organizadas por meio de
programas e ações (atividades, projetos ou operações especiais).
Para que as ações planejadas não ficassem apenas no campo das ideias e
para que o foco no resultado fosse efetivamente colocado em prática, foi elaborado
um sistema de monitoramento de metas, com a utilização de índices de eficácia, em
que as Unidades de Gestão pudessem realizar uma prestação de contas bimestral
sobre o andamento referente às metas físicas de suas ações.
Este relatório permitirá tanto à administração municipal, de forma gerencial,
mas

especialmente

ao

cidadão,

acompanhar

a

evolução

das

ações

correspondentes a cada uma das metas. Com este acompanhamento, será
facilitada a fiscalização e a qualificação das informações disponíveis, reforçando o
modelo de gestão por resultados e a transparência das ações governamentais.

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
OS ODS E O PPA 2018-2021
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são fruto de um
acordo articulado pela ONU para dar sequência aos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM), que vigoraram de 2000 a 2015, a fim de garantir o
desenvolvimento sustentável global.
A Organização das Nações Unidas define o desenvolvimento sustentável
global em três dimensões: a econômica, a social e a ambiental e, por meio de cinco
áreas, chamadas “5 P’s”, articulam os objetivos e metas globais para os próximos
15 anos: Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta.
A Agenda 2030 tem como lema “não deixar ninguém para trás”, pois não
basta apenas o bom desenvolvimento de algumas nações, é preciso que todos
cumpram com os objetivos, afinal toda ação local possui impacto global.

São 17 objetivos com 169 metas que foram acordados na cúpula das
Nações Unidas em 2015 com 193 países, passando a vigorar em 1 de janeiro de
2016.
Importante ressaltar que os objetivos não são únicos e independentes, eles
são integrados, um projeto pode ter impacto sobre mais de um ODS.
Dada a importância do cumprimento da Agenda, instituições das diversas
esferas de governo passaram a alinhar seus planejamentos locais aos ODS, dessa
forma, em nosso Estado, o Tribunal de Contas (TCESP) lançou, no dia 31 de janeiro
de 2018, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), o “Observatório do Futuro”, um núcleo para o monitoramento dos ODS nos
municípios paulistas.
O ano de 2020 foi o marco inicial do movimento “Década da Ação”, pois
restavam 10 anos para o cumprimento das metas estabelecidas pelo programa
ODS.
Em Jundiaí, ainda em 2017 quando as bases do processo de planejamento
começaram a ser elaboradas e consolidadas, culminando no Plano Plurianual
2018-2021, todas essas questões foram trazidas à discussão e nortearam o
trabalho, bem como foram incorporadas aos conceitos e sintonizadas com as
dimensões, os programas e as metas do Plano quadrienal municipal.
Dessa forma, o Plano Plurianual (PPA) de Jundiaí para o período
2018-2021, através dos seus Programas de Governo, abrange 15 dos 17 ODS
definidos pela Agenda, sendo eles:
● Meio ambiente protegido (ODS 6, 11, 12, 13, 15 e 17);
● Cidade limpa (ODS 9, 12 e 13);
● Mobilidade eficiente (ODS 3 e 11);
● Cidade competitiva (ODS 2, 8, 9 e 17);
● Cidade inteligente (8 e 9);
● Gestão eficiente e responsável (ODS 5 e 16);
● Pacto pela saúde (ODS 3);
● Pacto pelo esporte e vida saudável (ODS 3 e 4);
● Cidadão protegido (ODS 11 e 16);
● Pluralidade cultural (ODS 11);

● Educação infantil: protagonismo para a vida (ODS 4);
● Ensino fundamental: base para o conhecimento (ODS 4);
● Ensino superior (ODS 4);
● Educação complementar (ODS 4);
● Cidade acolhedora (ODS 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 16);
● Moradia digna (ODS 6, 9 e 11).
As metas dos ODS nº 6 - Água Potável e Saneamento, e ODS nº 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis, aliás, um dos objetivos mais representativos
dessa Agenda, são as mais contempladas, ou seja, aquelas com maior aderência
aos programas e metas previstos no Plano Plurianual municipal, com taxas de
congruência de 75% e 80%, respectivamente.
Aprofundando um pouco mais nessa análise, por meio de cruzamentos
meta por meta entre ODS e PPA, pode-se concluir que a aderência, ou congruência,
do Plano Plurianual 2018-2021 aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é de
aproximadamente 90%.
Importante ressaltar que esses estudos foram solicitados de forma
obrigatória pelo TCESP e encaminhados àquela instituição de controle externo. No
entanto, faz-se muito importante esclarecer que, tanto o PNUD como o TCESP NÃO
possuem métricas definidas para mensurar todas as ações compostas na lógica dos
ODS.

RETOMANDO CONCEITOS
O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE METAS DO PPA - SIMPPA
O monitoramento (acompanhamento, controle e avaliação) de metas é
tarefa essencial do ciclo de planejamento e fundamental no atingimento dos
resultados almejados. A sistematização do monitoramento de metas do PPA reúne
em uma mesma base de dados as informações referentes ao andamento das metas
físicas propostas nas Ações do Plano e permite que o Governo analise, trate e
trabalhe as informações.

Desta maneira, o Sistema Integrado de Monitoramento de Metas do PPA
2018-2021 (SIMPPA) foi estruturado com o propósito de aumentar a eficiência
gerencial, de exercer novas formas de controle e elevar os níveis de transparência e
responsabilidade do poder público perante a sociedade.
A avaliação constante dos instrumentos de Planejamento e Orçamento
presentes no município, a criação de metas e indicadores para aferição dos
resultados a serem alcançados, além da criação de um sistema de Business
Inteligence (BI) para acompanhamento gerencial em tempo real da evolução das
metas e dos índices de eficácia dos conjuntos de programas e ações propostos são,
portanto, vitais para a correção de rumos e, assim, no alcance dos resultados
esperados.
O controle dos resultados está relacionado à aferição dos ganhos de
eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas e de melhoria dos indicadores
institucionais, administrativos, econômicos, sociais e humanos, com ênfase nas
prioridades estratégicas para o Município de Jundiaí, sendo realizado pela
combinação de diferentes tipos de controle, com a definição de metas e indicadores
de produto construídos em conjunto com as Unidades de Gestão da Prefeitura
Municipal de Jundiaí.
A criação dos indicadores de produto facilita a busca para oferecer o melhor
tipo de serviço público ao cidadão, juntamente com a avaliação destes serviços
prestados ao usuário.
Em resumo, os objetivos do SIMPPA são:
● Monitorar o cumprimento das metas físicas estipuladas no PPA 2018-2021 REALIZADO X PREVISTO;
● Estabelecer Indicadores de Eficácia da Gestão no cumprimento de metas;
● Consolidar uma base de dados que fortaleça a tomada de decisões;
● Identificar e corrigir inconsistências no processo de planejamento;
● Auxiliar na prestação de contas para o TCE-SP;
● Ser uma ferramenta de transparência, por meio da elaboração de relatórios
gerenciais.

A METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES DE EFICÁCIA DO
PPA 2018-2021
Os Indicadores de Eficácia representam uma forma direta e transparente de
mostrar em que medida aquilo que foi previsto inicialmente em determinada ação
está sendo realizado. Eles são baseados nos indicadores de produto das ações,
como por exemplo, escolas construídas, atendimentos realizados ou dispensação
de medicamentos.
Importante destacar que os índices apresentados nesse relatório se referem
exclusivamente ao cumprimento das metas físicas estipuladas, não sendo
considerados nos cálculos valores financeiros referentes à execução orçamentária
de cada ação.
Eles são apresentados ação por ação, por plataforma ou até mesmo por
Unidades de Gestão. Para agregar os percentuais das metas, foram realizados
cálculos matemáticos utilizando-se da média aritmética. Evidentemente, existem
limitações em se calcular médias a partir de percentuais, especialmente quando se
trata de unidades diferentes. Entretanto, foi necessário criar um tipo de indicador
síntese, que vá além da meta, para que a sociedade e o Governo possam
acompanhar de forma direta e transparente o desempenho do conjunto de ações do
PPA.
Outra limitação evidente é o fato de o peso das metas terem sido igualados.
É sabido que cada meta, em sua essência, possui atributos diferentes e, portanto,
impactos diferentes até sua execução. No entanto, optamos pela objetividade e
simplicidade, sem perda na qualidade dos resultados apresentados.
São, portanto, as vantagens da metodologia empregada: proporcionar uma
visão sintética e global do andamento das ações do PPA, juntamente com
indicadores de fácil comunicação, simples e diretos.

SISTEMA DE BUSINESS INTELIGENCE (BI)
Em paralelo à criação do SIMPPA, foi desenvolvido um hotsite interativo, por
meio de um BI, no Portal da Prefeitura Municipal de Jundiaí, juntamente com um
modelo de controle – denominado “Painel de Situação PPA”, acessado pelo link
https://jundiai.sp.gov.br/ppa/ – para avaliação do desempenho das Ações, Unidades
de Gestão, Programas, Plataformas de Serviços e até mesmo Dimensões
Transformadoras. Ou seja, é possível mensurar em tempo real, o Índice de Eficácia
em qualquer uma destas esferas. O Painel de Situação consiste:
● Em um relatório de controle dos Índices de Eficácia considerando o fator
tempo decorrido;
● Atualizações em tempo real dos lançamentos bimestrais e permite
acompanhar de forma ampla o desempenho do conjunto das metas
propostas no Plano Plurianual e de seus órgãos executores.
IMPORTANTE: Para que não haja distorções no cálculo dos
índices médios de eficácia, não foram considerados índices
maiores que 100%, mesmo quando a meta foi superada em
valores absolutos.
Para facilitar a visualização, foi realizada uma classificação do desempenho
do andamento de cada ação. As metas com indicador de eficácia igual ou maior a
70% aparecem destacadas em verde, sendo consideradas “adequadas”; metas
entre 35% e 69,99% estão em amarelo e são consideradas em “atenção”; já as
metas em vermelho são iguais ou menores que 34,99%, tendo status de “cuidado”.

RESULTADO DO 4º ANO DE MONITORAMENTO DO PPA 2018-2021
E PAINEL DE SITUAÇÃO - FECHAMENTO DO PPA

Para maiores detalhes sobre o monitoramento do PPA acesse:

https://jundiai.sp.gov.br/ppa/
O ano de 2020 foi um ano muito atípico em função da pandemia do novo
Coronavírus, em que os seus impactos afetaram negativamente o andamento da
execução das metas físicas das ações do PPA, sendo ainda percebidos no ano de
2021, prejudicando a obtenção de índices de eficácia considerados adequados e
assim, o índice médio de eficácia do plano ficou abaixo da média dos anos
anteriores.
Dado esse cenário, após mais um ano de monitoramento do PPA e o
fechamento das metas a serem cumpridas no ano de 2021, apresentamos os
Índices de Eficácia, juntamente com o Status das Metas, desenvolvidos através de
um trabalho intensivo de avaliação em conjunto com a rede de planejamento de
todos os órgãos que integram a Administração Municipal.
Do total de ações propostas no Plano Plurianual 2018-2021, 193 possuem
meta para 2021, sendo que 107 estão adequadas (55,44%), 25 estão em atenção
(12,95%) e 61 em cuidado (31,61%). Sendo que 88 foram concluídas (58%),
conforme ilustrado no gráfico da figura 1.

Figura 1 - Gráfico dos status das metas do ano de 2021 do PPA.

Mesmo com um ano de difícil implementação das ações em função das
dificuldades impostas pela pandemia do COVID-19, o PPA em 2021 atingiu índices
considerados “em atenção”, porém pendendo para o “adequado”, com um indicador
de eficácia de 61,73%. Nos anos de 2018, 2019 e 2020 ele atingiu índices gerais de
eficácia de 72,61%, 72,64% e 63,32% respectivamente,
gráficos da figura 2.

conforme ilustram os

Figura 2 - Gráficos dos índices médios de eficácia do PPA.

Desta maneira, é possível verificar que o PPA 2018-2021 obteve um índice
médio de eficácia em seus quatro anos de vigência de 67,58%.
Levando em consideração apenas o as metas que compõem o anexo ‘Plano
de Metas de Governo (PMG)', obtivemos índice de 54,54%. Em comparação com
2018 em 76,21%, 2019 em 74,05% e 2021 em 67,09%, conforme ilustram os
gráficos da figura 3.

Figura 3 - Gráficos dos índices médios de eficácia do Plano de Metas de Governo (PMG).

É possível verificar que o Plano de Metas de Governo (PMG) obteve um
índice médio de eficácia em seus quatro anos de vigência de 67,97%.
Por fim, após uma análise das ações que fizeram com que o índice médio
de eficácia geral do Plano Plurianual ficasse abaixo dos 70%, considerado
adequado, chegou-se à conclusão que os três principais motivos foram:
● Falta de orçamento das Unidades de Gestão em virtude de maiores
repasses deslocados à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde
para o combate à pandemia;
● Atividades de atendimento ao público, como visitas aos parques,
museus, teatros e eventos suspensos ou reduzidos também em razão
da pandemia;
● Metas de ações que foram previstas para atingimento no último ano de
vigência do Plano, que não foram cumpridas, justificadas por atrasos
de execução, mas que foram carregadas para conclusão no Plano
Plurianual de 2022-2025.

RESULTADO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE PROGRAMA E DIMENSÃO DO PPA 2018-2021 FECHAMENTO

INDICADORES DE PROGRAMA - PPA 2018-2021
Programa

Indicador

Fonte de
Informação

Unidade
de
Medida

SNIS - Min. Das
Cidades

Percentual

2016

Ano de
Valor
Referência Recente

Meta

Valor
alcançado

42%

32%

34,3%

Meio Ambiente Protegido

Índice de perdas de água (%)

Meio Ambiente Protegido

Capacidade de armazenamento de água
tratada (M³)

DAE

Metro
cúbico

2017

48.310

74.310

71.300

Meio Ambiente Protegido

Quantidade de pesquisas concluídas na
serra do Japi (un.)

FSJ

Unidade

2016

11

13

Indicador
descontin
uado

Unidade

2016

47.551

49.000

48.561

Kg

2016

87

92

14,81

Unidade

2016

1.646

2.254

51

Índice

2016

23,9

27,2

47,16

Índice

2016

8,87

7

6,32

Unidade

2016

9.974

12.000

234.577

Unidade

2016

13

28

35

Cidade Limpa
Cidade Limpa
Cidade Limpa
Mobilidade Eficiente
Mobilidade Eficiente
Cidade Competitiva
Cidade Competitiva

Quantidade de pontos de iluminação
UGISP/ILUMPUB
pública (un.)
Quantidade de resíduo reciclavel coletado
UGISP/LIMPUB
(Kg por habitante)
Quantidade de famílias beneficiadas com
DAF - Departamento
matrícula definitiva de imóvel (un.)
de Assuntos Fundiários
Taxa de passageiros de transporte públicos
UGMT/IBGE/SEADE
por 100 habitantes (índice)
Quantidade de mortes no trânsito por 100
IBGE/Infosiga/PM
mil habitantes (índice)
Quantidade de candidatos encaminhados
UGDECT/PAT
para vagas pelo PAT (un.)
Quantidade de empresas incubadas na
UGDECT/INCUBADOR
Incubadora Tecnológica de Jundiaí (un.)
A

Cidade Competitiva
Cidade Competitiva
Cidade Inteligente

Cidade Inteligente

Cidade Inteligente
Gestão Eficiente e
Responsável
Gestão Eficiente e
Responsável
Gestão Eficiente e
Responsável
Pacto Pela Saúde
Pacto Pela Saúde
Pacto Pelo Esporte e Vida
Saudável
Pacto Pelo Esporte e Vida
Saudável

Quantidade de público dos eventos
Diretoria Fomento ao
realizados no âmbito do interesse turístico
Unidade
Turismo/UGAAT
municipal (un.)
Quantidade de permissionários qualificados
Diretoria de
Unidade
nos equipamentos de abastecimento (un.) Abastecimento/UGAAT
Quantidade de população usuária atendida
pelos serviços de tecnologia de informação
CIJUN
Unidade
e comunicação (un.)
Quantidade de alunos qualificados em
tecnologias digitais e produção audiovisual
TVE
Unidade
- iniciado em 2017 (un.)
Departamento de
Percentual das unidades de saúde com
atenção básica
%
prontuário eletrônico (%)
especializada
Quantidade de funcionários capacitados
EGP
Unidade
(un.)
Quantidade de eventos/campanhas
realizadas pelo PROCON Móvel - iniciado
UGNJC/PROCON
Unidade
em 2017 (un.)
Quantidade de atendimentos realizados no
UGNJC
Unidade
núcleo de cidadania (un.)
Percentual da população coberta por
UGPS/IBGE
%
equipes de saúde da Família (%)
Mães que fizeram sete e mais consultas de
SEADE/UGPS
Percentual
pré-natal (%)
Unidade de Gestão de
Quantidade de crianças e adolescentes
Esporte e
Unidade
atendidos nos programas esportivos (un.)
Lazer/DEEP/DEFR
Quantidade de pessoas com deficiência
Unidade de Gestão de
Unidade
atendidas nos programas esportivos (un.)
Esporte e Lazer/DEA

2016
2016
2016

167.000 180.000
0

130

323.000 336.000

0
304
373.842

2017

-

800

2.524

2016

0

100%

0

2016

2.300

4.500

2.153

2017

-

48

6

2016

244

260

1.637

2016

19.70%

35%

27,6

2015

86,31%

90%

89,13

2016

8.900

12.875

1.266

2016

309

400

355

Pacto Pelo Esporte e Vida
Saudável
Pacto Pelo Esporte e Vida
Saudável

Cidadão Protegido
Cidadão Protegido
Pluralidade Cultural
Pluralidade Cultural
Pluralidade Cultural
Educação Infantil:
Protagonismo para a Vida
Educação Infantil:
Protagonismo para a Vida
Educação Infantil:
Protagonismo para a Vida
Ensino Fundamental: Base
para o Conhecimento
Ensino Fundamental: Base
para o Conhecimento

Munícipes atendidos em projetos de
extensão da ESEF (un.)
Percentual de pessoas que praticam algum
esporte ou atividade física, no período de
referência de 365 dias, na população de 15
anos ou mais de idade (%)
Quantidade de câmeras de
videomonitoramento em funcionamento
(un.)
Quantidade de palestras realizadas pela
GM (un.)
Quantidade total de visitantes às
exposições (un.)
Quantidade de espectadores do teatro (un.)
Quantidade de participantes nos eventos,
festejos populares e realização de
atividades culturais (un.)
Quantidade de profissionais da educação
infantil capacitados (un.)
Quantidade de vagas na educação infantil
municipal - quatro meses a três anos
(EMEBs, escola contradas e entidades
conveniadas) (un.)
Quantidade de alunos usuários do
transporte escolar gratuito/alunos
matriculados na educação infantil (un.)
Quantidade de profissionais do ensino
fundamental capacitados (un.)
Quantidade de alunos usuários do
transporte escolar gratuito/alunos
matriculados no ensino fundamental (un.)

ESEF

Unidade

2016

1.000

1.250

783

UNIDADE DE
GESTÃO DE
ESPORTE E
LAZER/CEEL

Percentual

2016

0

45

Indicador
descontin
uado

GM

Unidade

2016

178

303

188

GM

Unidade

2016

35

50

5

FCC

Unidade

2016

1.800

14.800

139.719

FCC

Unidade

2016

140.000 180.000

19.521

UGC

Unidade

2015

436.000 500.000

244.954

UGE

Unidade

2016

1.628

1.847

795

UGE

Unidade

2016

6.416

8.461

7649

UGE

Unidade

2016

4.750

4.750

678

UGE

Unidade

2016

1.223

1.567

1.041

UGE

Unidade

2016

2.120

2.120

3.561

Ensino Fundamental: Base
para o Conhecimento
Ensino Fundamental: Base
para o Conhecimento
Ensino Superior
Educação Complementar
Educação Complementar
Cidade Acolhedora
Cidade Acolhedora
Cidade Acolhedora

Percentual de crianças alfabetizadas, no
máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental (%)
Índice de desenvolvimento da educação
básica municipal - anos Iniciais (Índice)
Quantidade de atendimentos médicos
realizados pela FMJ (un.)
Quantidade de pessoas atendidas pela
biblioteca (un.)
Quantidade de jovens e adultos formados
no ensino fundamental pelo EJA (un.)
Percentual da população em situação de
pobreza (%)
Quantidade de servidores da assistência
social capacitados (un.)
Quantidade de idosos que frequentam
espaços de convivência (un.)

Moradia Digna

Quantidade de áreas regularizadas (un.)

Moradia Digna

Quantidade de famílias atendidas por
programas habitacionais (un.)

UGE

Percentual

2016

95.3%

95.5%

96%

UGE

Índice

2015

6.85

7.9

7

Unidade

2016

134.000 134.000

Unidade

2016

68.900

74.580

2.790

UGE/CEJA

Unidade

2016

413

662

717

UGADS/DVS

Percentual

2016

10.00%

8.00%

11,6

UGADS/DVS

Unidade

2016

120

120

156

UGADS/DVS

Unidade

2016

700

1000

404

M²

2016

0

296.000

84.321

Unidade

2016

1.088

1.847

36

Secretaria Acadêmica
FMJ
Biblioteca Pública
Municipal

FUMAS - DEPTO
REG. FUNDIÁRIA
FUMAS - COORD.
POL. HABITACIONAIS

101.873

INDICADORES DE DIMENSÃO - PPA 2018-2021
Dimensão

Nome do Indicador

Fonte de
Informação

Períod
o de
Referê
ncia

Valor
Recente

Trajetó
ria
Espera
da

SNIS - Min. Das Cidades

2016

42%

34,3 ( ↓ )

UGMT/IBGE/SEADE

2016

23,9

47,6 ( ↑ )

FSJ

2016

11

Indicador
descontinuado

Valor
alcançado

Jundiaí
Sustentável

Índice de perdas de água (%)

Jundiaí
Sustentável

Taxa de passageiros de transporte público por 100
habitantes (un.)

Jundiaí
Sustentável

Pesquisas concluídas na serra do Japi (un.)

Jundiaí
Sustentável

Quantidade de resíduo reciclável coletado (Kg por
habitante)

UGISP/LIMPUB/IBGE

2016

87

14,81 ( ↓ )

Jundiaí de
Oportunidades

Rendimento médio do total de empregos formais (em reais
correntes)

FUNDAÇÃO SEADE

2015

2.919,53

3.476,00 ( ↑ )

Jundiaí de
Oportunidades

PIB per capita (em reais correntes)

FUNDAÇÃO SEADE

2014

93.978,27

112.068,21 ( ↑ )

Jundiaí de
Oportunidades

Rendimento médio dos empregos formais da agricultura,
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (em reais
correntes)

FUNDAÇÃO SEADE

2015

1.317,46

1.672,00 ( ↑ )

Jundiaí de
Oportunidades

Quantidade de população usuária atendida pelos serviços
de tecnologia de informação e comunicação (un.)

CIJUN

2016

323.000

373.842 ( ↑ )

Jundiaí
Responsável

Índice de transparência municipal (nota)

MPF

2016

7

Indicador
descontinuado

Jundiaí
Responsável

IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal (nota)

TCE-SP

2015

B (Efetivo)

B (Efetivo) ( - )

Jundiaí
Responsável

Resultado primário (%)

Prefeitura Jundiaí

2016

5,13%

10,31% ( ↑ )

CENSO- IBGE

2010

76.94

Não foi realizado o
Censo 2020

Nascimentos de baixo peso (menos de 2,5kg) (em %)

FUNDAÇÃO SEADE

2015

8,07%

9,10% ( ↑ )

Jundiaí Saudável

Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos - até 1
ano)

FUNDAÇÃO SEADE

2015

9,65

6,07 ( ↓ )

Jundiaí Saudável

Taxa de mortalidade da população entre 15 e 34 anos
(para cada 100 mil habitantes)

FUNDAÇÃO SEADE

2015

80,57

70,0 ( ↓ )

Jundiaí Saudável

Índice de envelhecimento (proporção de pessoas de 60
anos e mais por 100 indivíduos de 0 a 14 anos)

FUNDAÇÃO SEADE

2016

85,34

93,81 ( ↑ )

Jundiaí de Direitos IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

ATLAS BRASIL 2013 CENSO 2010

2010

0,822

Não foi realizado o
Censo 2020

Jundiaí de Direitos Índice de Gini

ATLAS BRASIL 2013 CENSO 2010

2010

0,543

Não foi realizado o
Censo 2020

UGADS/DVS

2016

10%

Não foi realizado o
Censo 2020

INEP

2015

6,85

7(↑)

CENSO- IBGE

2010

3,08%

Não foi realizado o
Censo 2020

UGC

2015

436.000

244.954 ( ↓ )

SSP-SP

2016

5,67

3,3 ( ↓ )

FUMAS

2016

11.620

11.752 ( ↑ )

INEP - Censo da
Educação Superior 2015

2015

32.720

20.617 ( ↓ )

Jundiaí Saudável

Expectativa de vida (em anos)

Jundiaí Saudável

Jundiaí de Direitos Percentual da população em situação de pobreza (%)
Jundiaí de Direitos

IDEB - Índice de desenvolvimento da educação básica
municipal - Anos Iniciais (nota)

Jundiaí de Direitos Taxa de analfabetismo (População Acima de 15 anos - %)
Jundiaí de Direitos

Quantidade de participantes nos eventos, festejos
populares e realização de atividades culturais (un.)

Jundiaí de Direitos

Taxa de homicídio doloso (Vítimas para cada 100 mil
habitantes)

Jundiaí de Direitos Lista de espera para habitação social (un.)
Jundiaí de Direitos

Quantidade de alunos matriculados no ensino superior
presencial em Jundiaí (un.)

Para um acompanhamento mais detalhado do resultado do monitoramento
das ações, programas, plataformas, dimensões transformadoras entre outros, entrar
no link do Painel de Situação: https://jundiai.sp.gov.br/ppa/ e qualquer dúvida pode
ser encaminhada através do e-mail: ucpg@jundiai.sp.gov.br.
Vale destacar que o ano de 2021, além de marcar o encerramento do ciclo
de planejamento do PPA 2018-2021, foi o ano de elaboração do PPA para o
quadriênio de 2022-2025, que foi elaborado com os mesmos conceitos, objetivos e
metodologia, e utilizará o mesmo Sistema de Monitoramento criado em 2018 e
apresentará os seus índices de eficácia no Sistema de Business Intelligence já
construído.

ELABORAÇÃO

Unidade de Gestão de Governo e Finanças
Gestor:
José Antonio Parimoschi

Unidade Central de Planejamento e Governança
Direção:
Fernando Luís Polo

Escritório de Avaliação de Planos Governamentais
Equipe Técnica:
Diego Henrique de Camargo Oliveira
Tiago de Oliveira Gomes Gonçalves
José Roberto Nicolai

(*) O presente relatório 2021 contou ainda com a colaboração
de diversos técnicos dos outros órgãos envolvidos.

