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Oficina de Planejamento Estratégico Participativo 

Leitura da Realidade Municipal 

Pontos Positivos 

 

8. Saúde [8, x, y] 

 

A. Hospital Filantrópico [1, x, y]: 

• Hospital Filantrópico [21] 

➢ Hospital público de qualidade [3] 

➢ Saúde pública (hospital) [3] 

 

B. Saúde Municipal [2, x, y]: 

• Saúde Pública [8] 

➢ Qualidade da saúde pública [3] 

• Estrutura e Sistema de Saúde organizada [3] 

• Estrutura saúde e educação bem montada [1] 

 

C. Postos de Saúde [4, x, y] 

• Postos de saúde [6] 

➢ Acesso ao posto de saúde (cidade) 

➢ Atendimento posto de saúde Sul do Rio de Cima 
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9. Educação [9, x, y] 

 

A. Equipamentos de Educação Infantil [1, x, y] 

• Acesso as creches integrais (cidades) [1] 

• Estrutura e qualidade das creches [0] 

• Estrutura e qualidade da Rede de Ensino Regular [1] 

• Estrutura e qualidade da Rede de Ensino Regular [1] 

 

B. Educação Ambiental [2, x, y] 

• Referência e modelo de educação ambiental (Escola Augusto Althoff) [0] 

 

10. Transporte e Mobilidade [10, x, y] 

 

A. Transporte Coletivo [1, x, y] 

• Corredores de Transporte Coletivo Metropolitano [7] 

• Transporte escolar [7] 

• Trânsito da cidade facilitado sem filas [2] 

 

B. Vias Públicas [2, x, y] 

• Acessos viários de qualidade [0] 

• Avenida Beira Rio [7] 

• BR-282 [3] 

• Proximidade da cidade com as BR-282 e BR-101 [2] 

• Ruas pavimentadas [3] 

• Ligação asfáltica [0] 

• Ponte que liga Poço Fundo com Caldas [2] 
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C. Estacionamento no Centro [5, x, y] 

• Vagas para carros aumentada, sistema binários [0] 

 

D. Mobilidade facilitada em áreas planas [2, x, y] 

• Topografia do município [2] 

➢ Beleza da topografia é propicia ao transporte em vários aspectos [2] 

➢ Deslocamentos facilitados pela topografia plana da região [0] 

 

11. Localização Estratégica (entre a Serra e o Mar) [11, x, y] 

 

A.  Localização Geográfica [1, x, y] 

• Localização estratégica do município entre litoral e serra [16] 

• Localização geográfica do município [12] 

• Desenvolvimento de uma centralidade estratégica de serviços e comércios entre a Serra e 

a Capital [4] 

 

12. Administração Pública [12, x, y] 

 

A. Localização da Sede da Prefeitura [1, x, y] 

• Localização atual da Prefeitura [23] 

➢ Prefeitura e órgãos públicos no centro da cidade [5] 

➢ Centro administrativo central [3] 

• Acesso fácil ao serviço público [3] 

➢ Disposição dos serviços públicos [1] 

➢ Prefeitura com acesso facilitado [1] 
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13. Ordenamento Territorial [13, x, y] 

 

A. Indústria [1, x, y] 

• Desenvolvimento de área industrial [6] 

 

B. Centro do Município [2, x, y] 

• O centro é um local de fácil acesso a serviço do comércio e das localidades [5] 

 

C. Área Rural [3, x, y] 

• Temos área rural [4] 

• Zoneamento rural local [1] 

 

D. Revitalização de Caldas [4, x, y] 

• Revitalização de Caldas [2] 

 

E. Atendimento à legislação de Parcelamento do Solo Urbano [5, x, y] 

• Construção urbana pela lei 6.766 [3] 

 

F. Porte dos Empreendimentos [6, x, y] 

• Ausência de edificações extremamente altas [1] 

• Ausência de mega empreendimentos no município [1] 

 

G. Ausência de Assentamentos Precários [7, x, y] 

• Sem favelas [1] 
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H. Área Públicas [8, x, y] 

• Área no Sul do Rio desapropriada para o esporte [1] 

 

14. Saneamento Básico [14, x, y] 

 

A. Água Potável (Captação, Tratamento e Abastecimento) [1, x, y] 

• Represa de Pilões [5] 

• Captação da água dos Pilões para abastecimento regional [3] 

• Tratamento de água [3] 

• Água encanada [0] 

• Distribuição de água [0] 

 

B. Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos [2, x, y] 

• Coleta de lixo [2] 

 

15. Assistência Social [15, x, y] 

 

A. Terceira Idade [1, x, y] 

• Centro De Convivência Da Melhor Idade [11] 

• Lar de idoso local [2] 

 

B. Projetos Sociais [2, x, y] 

• Projetos com a comunidade [0] 

 

 


