
 

 
 

 

PROGRAMA DE GESTÃO DO PARTIDO VERDE SÃO MATEUS, ES  
QUADIÊNIO 2021-2024

ELEIÇÕES 2020 – DIRETÓRIO MUNICIPAL 

APRESENTAÇÃO 

O Programa de gestão do Partido Verde para a Prefeitura Municipal de São 

Mateus/ES está pautado no profundo conhecimento da realidade local, nas 

necessidades da população e nas potencialidades vocacionais dos munícipes para 

o desenvolvimento sustentável da ecologia política como rege os princípios 

norteadores do Partido para o desenvolvimento humano, econômico e social. 

O Programa de Gestão do Partido Verde rege-se em consonância com as Leis 

9.504/97 (Estabelecimento de normas para eleições) e Lei 12.034/2009 (Mini 

reforma eleitoral), bem como outros ordenamentos jurídicos pertinentes. 

A localização do município favorece o desenvolvimento do turismo, com atividades 

ligadas à ecologia, ao desenvolvimento do meio ambiente, (urbano-rural-florestal), 

atividades rurais sustentáveis, comércio, indústria e serviços, e polo educacional, 

que servem de sustentáculo para a economia e a qualidade de vida dos munícipes.  

O presente Programa de Gestão do Partido Verde não pretende responder a todas 

as questões que permeiam a administração municipal, nem se propõe a ser um fim 

em si mesmo, mas servir como diretriz administrativa para o quadriênio 2021-2024, 

se constituindo como um compromisso público para com a cidade e população, 

adequando a presente proposta à realidade local e aos anseios da sociedade. 

Nosso Programa de Gestão se propõe a desenvolver uma estratégia conjunta em 

favor do eco-desenvolvimento, da solução negociada dos conflitos e do respeito 

aos direitos da pessoa humana, justiça social, equidade, moralidade, publicidade e 

desenvolvimento. 
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1. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS 

SERVIDOR PÚBLICO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO: 

- Valorização do serviço e do Servidor Público, com oferta de treinamentos, 

capacitação e cursos para o aprimoramento dos conhecimentos, do ambiente 

organizacional, bem como, para a melhoria  na prestação dos serviços e do 

atendimento aos cidadãos; 

- Identificar e corrigir eventuais situações de desvio de função e outras não 

conformidades legais; 

- Estabelecer e aprimorar, constantemente, os canais de ouvidoria interna e 

externa, visando a garantia de tratamento adequado às questões registradas e a 

solução às demandas levantadas, garantindo o devido retorno ao servidor e ao 

cidadão; 

- Avaliar, em conjunto com os servidores, o plano de carreira, buscando sempre 

formas de atualização e/ou adequação, quando aplicável; 

- Revisar o Plano de Cargos e Salários; 

- Atuar em parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos de São Mateus, 

garantindo transparência no acompanhamento, e o devido retorno às demandas; 

 

RELAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS E PRIVADAS 

- Atuar junto aos governos federais e estaduais, bem como, junto às instituições 

privadas de ensino, sempre que viável e vantajoso para os cidadãos, visando a 

celebração de convênios, parcerias, contratos que vão ao encontro da melhoria 

no desenvolvimento das necessidades da população e dos alunos e aproveitando 

o saber acadêmico e escolar. 

- Estreitar a relação positiva entre o governo municipal e as instituições de ensino 

existentes no município e na região, no sentido de garantir maior integração, bem 

como, maior contribuição das mesmas, em prol de benefícios para a população. 

 

RELAÇÃO COM ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO 

- Garantir um levantamento e o saneamento de eventuais pendências junto aos 

órgãos do judiciário, estreitando a relação de transparência e de comunicação 

junto aos mesmos, no sentido de se garantir melhorias na gestão jurídica e evitar 

eventuais passivos, ou a manutenção dos mesmos; 



 

 
 

 

TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL 

- Garantir efetiva atuação do município, com fiscalização, cobrança e aplicação de 

eventuais sanções contratuais, sempre que cabível, de modo a garantir o pleno 

cumprimento do contrato pela empresa prestadora dos serviços de transporte 

público no município; 

- Garantir, por meio da aplicação e cobrança das cláusulas contratuais e 

instrumentos legais cabíveis, a plena adequação da qualidade e quantidade da 

frota, bem como da qualidade na prestação dos serviços e da infraestrutura de 

pontos de ônibus e da sinalização; 

- Garantir eficiente e efetivo serviço de ouvidoria aos usuários dos serviços de 

transporte público municipal, como fator essencial e contribuição necessária à 

plena fiscalização do contrato, garantindo a verificação das não conformidades 

apontadas e a devida cobrança da empresa prestadora de serviço, para ajustes; 

- Garantir interface e procedimento de acompanhamento da execução dos serviços 

e do atendimento aos usuários, especialmente àqueles que mais dependem do 

transporte, como, os estudantes e idosos. 

 

ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

- Estruturar as Secretarias Municipais, oferecendo condições para melhor 

atendimento ao público interno e externo, bem como, maior eficiência e agilidade 

nos serviços; 

- Garantir melhor gestão e comunicação entre as secretarias e entre os 

governantes municipais e as mesmas; 

 

INCENTIVO E APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES CIVIS DE ASSOCIAÇÕES DE 

BAIRROS: 

- Incentivar e fomentar a criação, estruturação e organização de associações de 

bairros, que busquem atuação séria e eficaz e  que garantam efetiva 

representação e interlocução entre os cidadãos representados e os governantes 

municipais; 

- Garantir reuniões e/ou fóruns frequentes, entre os governantes e os 

representantes dos bairros e cidadãos, no sentido de acompanhar e buscar a 

efetiva atuação e funcionamento das associações, exercendo o seu legítimo 

papel de acompanhamento das ações dos governantes; 



 

 
 

 

- Criar e/ou fortalecer os Conselhos Comunitários Municipais, e garantir o 

constante acompanhamento do seu desempenho, buscando os devidos ajustes, 

sempre que identificadas oportunidades  e/ou necessidades de melhorias; 

- Garantir canais de prestação de contas e ouvidoria aos cidadãos. 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

- Revisar e reelaborar o Orçamento Participativo como forma de ouvir e agir em 

prol dos anseios comuns; 

- Garantir a efetiva participação dos cidadãos em questões pertinentes, 

estabelecendo critérios transparentes e claros, para a consolidação do 

Orçamento Público Municipal; 

 

MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE 

- Elaboração e implantação de Programas de Mobilidade Urbana e de 

acessibilidade; 

- Definir, de forma conjunta às associações representantes dos portadores de 

necessidades especiais, e dos próprios, critérios para melhorias nas condições 

urbanas e urbanísticas, que visem a adequação e/ou a correção de inadequações 

que causem dificuldades ou impedimentos ao pleno exercício dos seus direitos; 

- Prover políticas de inclusão digital e pedagógica para educandos portadores de 

necessidades especiais; 

 

PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO E ARRECADAÇÃO 

- Promover o levantamento patrimonial móvel e imóvel, visando seu efetivo 

controle, bem como, a garantia de sua utilidade, adequação e otimização do uso 

em beneficio do bem comum; 

- Mensurar o processo de arrecadação tributária criando mecanismos de 

benefícios, amortização, isenção, multa, cobrança, IPTU entre outros necessários 

segundo a Lei Complementar 101 de Responsabilidade Fiscal; 

- Estudar formas e estratégias para ações de incentivo e atração para captação e 

implantação de novas empresas, empreendimentos e investimentos de capital 

público e privado, no município, visando o desenvolvimento econômico, bem 

como, a geração de novos empregos e a diversificação de economia; 



 

 
 

 

2. EDUCAÇÃO  

- Investir no treinamento e na capacitação dos recursos humanos entre os 

docentes e corpo técnico; 

- Estudar a viabilidade de se implantar Cursos Técnicos e Profissionalizantes em 

parceria com universidades, SENAI, SENAC, SESC entre outros, que venham a 

agregar opções e desenvolvimento para a cidade e para a região; 

- Dar seguimento ao processo de eleição com voto direto e secreto para os cargos 

de Diretor e Vice-Diretor das Escolas e Creches municipais; 

- Ampliar, aparelhar e adequar as escolas e as creches municipais para melhor 

atendimento a professores e alunos; 

- Oferecer melhorias à frota dos veículos utilizados no transporte escolar; 

- Valorização e capacitação dos profissionais que atuam no transporte escolar; 

- Garantir o fornecimento de merenda escolar com qualidade e quantidade 

suficientes, com supervisão nutricional valorizando a agricultura familiar do 

município; 

- Ampliar o número de matrículas junto às creches, ao ensino infantil e 

fundamental; 

- Garantir a distribuição de kits escolares para manutenção da frequência do aluno 

na escola; 

- Estabelecer e garantir melhor fiscalização da frota de veículos de transporte 

escolar, atuando de forma efetiva neste acompanhamento, de modo a exigir o 

pleno cumprimento dos contratos e/ou convênios, bem como, na cobrança e na 

aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso; 

- Criar e garantir o estabelecimento de canais de ouvidoria dos alunos e de 

professores, em assuntos do seu interesse, garantindo efetiva gestão, tratamento 

e retorno sobre as demandas levantadas; 

- Garantir o fornecimento de merenda escolar com qualidade e quantidade 

suficiente e supervisão nutricional valorizando a agricultura familiar; 

- Promover estudo para avaliar a atual situação de oferta e demanda/necessidade 

de vagas e creches em escolas municipais de ensino (do infantil ao fundamental), 



 

 
 

 

de modo a identificar eventual déficit de vagas e adotar as devidas medidas para 

a sua adequação; 

- Promover estudo para avaliar a necessidade de melhorias na qualidade e 

variedade dos bits escolares que o município venha a oferecer aos alunos, e 

garantir tais melhorias, se assim identificada a necessidade; 

- Criar, adequar e ampliar as bibliotecas infantis e brinquedotecas, garantindo 

adequações às rotinas escolares, de modo a assegurar o seu pleno e efetivo uso 

pelos alunos, como forma de contribuir para o seu desenvolvimento intelectual; 

- Reestruturar e modernizar a biblioteca pública municipal; 

- Prover políticas de inclusão digital e pedagógica para educandos portadores de 

necessidades especiais; 

- Promover ações que visem a garantir a oferta de acesso dos alunos e dos 

professores, a recurso de informática e a novas tecnologias de informação; 

- Garantir adequação para a prática da formação educacional, com salas de aulas 

equipadas com material adequado, bem como, do espaço de recreação aparelhado 

interna e externamente; 

- Reforçar a importância de disciplinas como: educação ambiental, ecológica, 

artística, a educação para o trânsito e para a valorização de estudos da história do 

município; 

- Firmar convênios com programas educacionais em âmbito Estadual, Federal e 

Internacional; 

- Criação de programas de combate à violência, drogas, prostituição infantil, de 

apoio familiar, entre outros que visem a melhoria da qualidade de vida e das 

relações sociais; 

- Estudar e implantar formas, mecanismos ou tecnologias que visem as melhorias 

da segurança dentro e no entorno das escolas e creches municipais; 

- Criar e/ou fortalecer o Conselho Municipal na área de educação, e garantir o 

constante acompanhamento do seu desempenho, buscando os devidos ajustes, 

sempre que identificadas oportunidades  e/ou necessidades de melhorias; 

- Oferecer acesso à informática e às novas tecnologias de informação nas escolas; 

- Garantir adequação para a prática da formação educacional, com salas de aulas 

equipadas com material adequado bem como espaço de recreação e 

aparelhamento interno e externo; 



 

 
 

 

- Adequar e equipar os espaços físicos das instituições de ensino propiciando a 

recreação, interna e externa, de acordo com a legislação que garante 

acessibilidade; 

- Promover políticas de inclusão digital e pedagógica para os alunos portadores de 

necessidades especiais; 

- Firmar convênio com programas educacionais em âmbito Estadual, Federal e 

Internacional; 

- Criar mecanismos de segurança dentro e no entorno das escolas e creches 

municipais; 

- Promover a abertura das escolas para uso comunitário nos finais de semana e 

feriados para esporte, cultura, lazer e integração com as famílias; 

- Fortalecimento e ampliação da atuação dos Conselhos Comunitários de 

Educação, democratizando o controle social nas Unidades de Ensino do Município; 

- Implantar programa de agricultura e do cultivo de hortas, nas instituições de 

ensino; 

- Retomada do Projeto escolar do curso Técnico Agrícola no IFES São Mateus; 

- Regulamentar a ocupação de Cargos Técnicos junto à Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

3. SAÚDE  

- Criar e/ou fortalecer o Conselho Municipal na área de Saúde, e garantir o 

constante acompanhamento do seu desempenho, buscando os devidos ajustes, 

sempre que identificadas oportunidades  e/ou necessidades de melhorias, 

buscando a democratização e o controle social nas Unidades de Saúde do 

Município; 

- Ampliar as Redes de Assistência à Saúde (mental, psicossocial, idoso, urgência/ 

emergência e pacientes portadores de necessidades especiais), com adoção de 

linhas de cuidado e protocolos de atendimento específicos; 

- Promover programas de qualificação no atendimento aos pacientes do município; 



 

 
 

 

- Promover um Centro de Atendimento aos dependentes de álcool e drogas para 

apoio na recuperação de dependentes químicos, incluindo assistência ao núcleo 

familiar em parceria com instituições civis, Secretaria de Assistência Social, Estado 

e União; 

- Melhorar e ampliar o fornecimento de consultas, medicamentos, exames, 

atendimento psicológico e transporte para os pacientes; 

- Viabilizar e garantir o atendimento de especialidades médicas de convênios e 

unidades, dispondo de profissionais capacitados; 

- Melhorar, manter e ampliar a frota de ambulâncias e socorristas, bem como criar 

mecanismos de avaliação e otimização do seu uso, manutenção e conservação; 

- Regulamentar e instituir o cargo de Condutor de Ambulância;  

- Qualificação do atendimento nas Unidades de Saúde com horários ampliados; 

- Proporcionar cursos, equipamentos e capacitações para os servidores da saúde 

periodicamente; 

- Resgatar o Programa de Educação continuadas das equipes de Saúde; 

- Ampliar a cobertura de Equipes de ESF – Estratégia e Saúde da Família do 

município em 100%; 

- Implantar Centro de Controle de Zoonoses; 

- Qualificar e equipar os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias de forma a 

trabalhar a saúde preventiva nas comunidades; 

- Ampliar, equipar a Farmácia Básica Municipal e as farmácias dos pontos de apoio 

das UBS – Unidades Básicas de Saúde, qualificando os servidores que atuam na 

rede; 

- Oferecer apoio logístico e repasses legais ao Lar dos Velhinhos, à APAE, aos 

Clubes da Terceira Idade e outras Instituições Beneficentes; 

- Implantação do Programa de Fitoterapia, e Hortas Medicinais Comunitárias; 

- Elaborar protocolos prévios de enfrentamento de pandemias e epidemias 

fundamentados nas instituições cientificas e orientações da OMS – Organização 

Mundial de Saúde. 



 

 
 

 

4. CULTURA  

- Normatizar, adequar e garantir o pleno cumprimento da Lei Municipal nº 

1.226/2013 que Institui o Sistema Municipal de Cultura; 

- Normatizar, adequar e garantir o pleno cumprimento da Lei Municipal nº 

1.567/2016 que institui o Plano Municipal Decenal de Cultura de São Mateus; 

- Normatizar, adequar e garantir o pleno cumprimento da Lei Municipal Graciano 

Neves nº 825/2009 que institui Incentivos Fiscais para a Cultura com base no IPTU 

e ISSQN; 

- Buscar melhoria na divulgação e garantir a plena aplicação de leis municipais e 

de outros dispositivos legais e normativos de grande importância para a Cultura, 

tais como: 

- Dar ênfase à Lei Municipal nº 440/2005 que institui o Dia Municipal da Cultura da 

Paz; 

- Lei Municipal n° 515/2016 que altera e amplia a Lei 440/2005 que Institui a 

Bandeira e a Comissão de Cultura da Paz; 

- Lei Municipal nº 943/2010 que institui o Conselho Municipal de Cultura; 

- Resolução do Conselho Estadual de Cultura nº 001/1976 que aprova o 

tombamento do Sitio Histórico Porto de São Mateus como patrimônio arquitetônico 

do Estado do Espírito Santo; 

- Lei Estadual nº 129/1982 que regulamente obras de arquitetura e demais 

aspectos de uso da área do Porto de São Mateus; 

- Lei Municipal nº 699 que autoriza o poder Executivo Municipal firmar contrato de 

comodato de bens e imóveis localizados no Sítio Histórico Porto de São Mateus; 

- Lei Municipal nº 657/2007 que proíbe demolição de fachadas de imóveis antigos e 

a construção de novas edificações no local; 

- Lei Municipal nº 958/2011 que Institui Normas ao Poder Executivo de Firmar 

Contratos de Permissão e Uso de Bens Públicos Localizados no Sítio Histórico 

Porto de São Mateus; 

- Lei Municipal nº 985/2011 que dispõe sobre preservação e tombamento do 

patrimônio histórico, natural e cultural de São Mateus; 



 

 
 

 

- Criar convênio de cooperação com o Governo Federal e Estadual no processo de 

restauração e revitalização do Sítio Histórico Porto de São Mateus; 

- Adequar o uso do casario do Porto transformando-o em uma Escola Livre de 

Artes e Ofícios, onde serão abrigados Grupos Culturais, Núcleos Artesanais e 

Cooperativas de Trabalho de Produtos Artesanais comercializáveis, cursos e 

oficinas de artes com ênfase na geração de trabalho e renda da comunidade 

adjacente ao Sítio Histórico; 

- Adequar o uso interno e externo do casario para a criação do primeiro Polo 

Cinematográfico Capixaba; 

- Promover eventos com a presença de atrações turísticas no Sitio Histórico Porto, 

promovendo melhorias na  acessibilidade para visitantes; 

- Promover o retorno do Festival Nacional de Teatro Cidade de São Mateus nas 

modalidades adulto, infantil e rua, bem como oficinas de formação artística; 

- Buscar, junto ao CEUNES - Centro Universitário Norte do ES (UFES), o retorno 

de iniciativas de ações culturais, tais quais o reestabelecimento da “SEMANA DE 

ARTES DO CEUNES”, como forma de contribuição da Universidade para com os 

cidadãos da região como ocorria anteriormente; 

- Garantir apoio necessário à Sociedade Musical Lira Mateense, ao Centro Cultural 

Araçá, e aos outros grupos que venham a contribuir de maneira relevante para o 

o município, buscando, contudo, caminhos para que se tornem autossuficientes e 

independentes de apoio financeiro do município; 

- Buscar recursos junto ao Governo Federal, Estadual, Municipal e iniciativa 

privada nacional e internacional para a construção do Teatro Municipal de São 

Mateus, em terreno da municipalidade; 

- Criar o programa de Artes na Comunidade, com apresentações artísticas, 

oficinas, cinema e recreação; 

- Ampliar as ações da Estação Cidadania no Bairro Ayrton Sena, estendendo a 

outros bairros no município; 

- Ampliar as ações do teatro Largo do Chafariz no Sítio Histórico Porto onde 

funciona a sede da Secretaria Municipal de Cultura; 

- Criar o Programa Verão Cultural com a integração de todas as manifestações 

artísticas e culturais da cidade nos bairros e no Balneário de Guriri; 



 

 
 

 

- Fomentar e valorizar o Grupo de Teatro Ascensão com a realização anual do Auto 

da Paixão de Cristo; 

- Fomentar e valorizar a continuidade do evento cultural Guriri Mostra Teatro 

ampliando seu espectro de ação e representatividade; 

- Fomentar e valorizar a Feira de Artesanato e Comidas Típicas na Praça Vinícius 

Milleri de Guriri; 

- Fomentar e valorizar os grupos tradicionais, de capoeira, folclore, dança, música 

regional autoral e artes urbanas de São Mateus; 

Criação da Feira Regional do Artesanato e das Artes no Balneário de Guriri e no 

Sítio Histórico Porto; 

- Criar e fomentar os espaços multiculturais comunitários; 

- Apoio às manifestações étnicas culturais: Italiana, Indígena, Escola de Samba, 

Afro, entre outras; 

- Modernizar e fomentar a estruturação e as condições físicas da Biblioteca, do 

Arquivo Público e dos Museus Municipais, dando visibilidade a seus papeis e 

funções; 

- Apoiar e valorizar as manifestações culturais do interior e litoral do município; 

- Proporcionar apoio jurídico e organizacional aos grupos folclóricos locais. 

- Promover eventos na ilha de Guriri que visem a sua divulgação, fomento do 

turismo e da economia local, bem como a oferta de atividades desportivas e de 

entretenimento; 

- Valorizar e apoiar programas e iniciativas de grupos teatrais e/ou culturais no 

município.  

 

5. ESPORTE E LAZER 

- Promover a ampliação do calendário de eventos esportivos na sede e no interior, 

em todas as modalidades; 

- Criar, manter e ampliar escolas de práticas esportivas na sede e no interior nas 

diversas modalidades; 



 

 
 

 

- Construir e reformar quadras e ginásios de práticas esportivas na sede e no 

interior; 

- Criar projetos de práticas esportivas para crianças, jovens e adultos, na sede e no 

interior, em estado de risco; 

- Apoiar e incentivar a realização de eventos e atividades esportivas; 

- Criar, manter e ampliar novos núcleos de práticas esportivas nas modalidades de 

ginástica, acrobacia, aparelhos olímpicos, circenses, entre outros; 

- Criar, manter e ampliar novos núcleos de esportes aquáticos aproveitando os 

recursos hídricos e os 43 quilômetros de litoral da região; 

- Ampliar e estruturar os campos de várzea; 

- Apoiar e viabilizar nas comunidades a realização de ruas de lazer.  

- Implantar projetos que visem a interação e integração regional dos estudantes, 

por meio do esporte; 

- Cadastrar e buscar formas de apoiar e incentivar projetos desportivos das 

comunidades, buscando, sempre, o alcance de sua autonomia e autossuficiência;  

 

6. OBRAS 

- Criar e dar suporte ao Conselho Comunitário Urbano, visando a aglutinação social 

como detector de problemas de infraestrutura e melhoria nos bairros; 

- Promover melhorias na infraestrutura das estradas vicinais e nos acessos às 

colônias, assentamentos e propriedades rurais; 

- Promover aquisição de novos e modernos equipamentos (caminhões, 

retroescavadeiras, motoniveladoras e outros), bem como, manutenção dos 

mesmos com recursos próprios em parcerias ou em convênios com o Estado e a 

União, bem como garantir sua adequada conservação e manutenção; 

- Implantar pavimentação asfáltica e de paralelepípedos em ruas da sede do 

município; 

- Implantar a coleta seletiva de lixo, com melhoria das condições de trabalho dos 

servidores que realizam a limpeza pública; 



 

 
 

 

- Promover a regularização fundiária, bem como a fiscalização das obras públicas e 

privadas; 

- Implementação do IPTU Verde como contrapartida da degradação ambiental. 

 

7. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 

- Implantação de incubadoras em convênio com as instituições de ensino e 

empresas públicas e privadas, e também startups, visando a instalação e a 

manutenção de médias e pequenas empresas, bem como o incentivo ao 

empreendedorismo; 

- Promover parcerias com SEBRAE e outras entidades para viabilizar incentivos 

financeiros e tecnológicos às empresas já existentes; 

- Buscar auxílio por meio de convênios, programas e parcerias junto ao Governo 

Federal e Estadual para instalação de empresas que promovam o incremento 

industrial da cidade; 

- Dar preferência e valorizar o comércio e serviços locais com ampla divulgação e 

aquisição dos bens e serviços existentes no município; 

- Dar suporte estrutural a micro e pequenos empreendedores individuais; 

- Criar estruturas de apoio e logística às startups (empresas emergentes) através 

do uso conveniado dos diversos galpões em desuso na cidade devido à saída da 

Petrobras do Município; 

- Conceder incentivos ao desenvolvimento econômico com a abertura de novos 

empregos e o empreendedorismo. 

- Aprimorar, prestar assessoria e modernizar o Fundo Municipal de Microcrédito; 

 

8. AGRICULTURA 

- Fomentar projetos nas atividades agrícolas, notadamente da agricultura familiar; 



 

 
 

 

- Buscar a parceria com as instituições de ensino superior do município, no sentido 

de se buscar maior ênfase no desenvolvimento de pesquisas em agricultura e 

outras áreas de aplicação direta à realidade matense; 

- Oferecer cursos de capacitação para agricultores rurais em parceria com 

entidades institucionais e sociedade civil entre outros; 

- Apoiar e incentivar cooperativas e Associações Agrícolas beneficiando a 

produção, manuseio, estocagem, embalagens e escoamento de produtos; 

- Viabilizar a aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar; 

- Implantar programa de hortas urbanas e comunitárias; 

- Reativar a CEASA Norte em parceria com instituições públicas e privadas, como 

polo de incremento em agroturismo e cultural para a comercialização de produtos 

regionais; 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Agricultura e elaborar o plano municipal de 

Recursos Hídricos; 

- Buscar parcerias com os governos Estadual e Federal para captar recursos para 

construção de barragens através de laudos junto às instituições técnicas da área 

agrícola; 

- Realizar a manutenção preventiva das estradas vicinais facilitando o escoamento 

da produção; 

-  Organizar e apoiar as feiras agrícolas; 

- Dar destaque e desenvolver fomento para a agricultura familiar, em eventos, 

datas e ações comemorativas em âmbito municipal, regional, estadual e federal; 

- Estruturar o serviço de apoio, inspeção e qualificação da agricultura familiar; 

- Implantação do Parque de Exposição Municipal de Agropecuária visando abrigar 

eventos comemorativos como Festa da Cidade, encontros rurais, feiras sazonais, 

integrado à cultura e às artes; 

- Criação do programa de Habitação Rural visando minimizar o êxodo e dando 

condições de fixação e qualidade de vida às famílias do campo; 

- Apoiar a estruturação das IGs – Indicação Geográfica das especiarias locais. 



 

 
 

 

- Buscar parceria com as instituições de ensino técnico e superior do município, no 

sentido de se buscar maior ênfase no desenvolvimento de pesquisas em 

agricultura e pecuária entre outras áreas de aplicação direta à realidade mateense;  

 

9. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FAMILIA E TRABALHO. 

- Criar, implementar, manter, qualificar e ampliar, através de estudos de impacto 

sócio-econômicos, os programas de desenvolvimento humano e social, para o 

trabalho, geração de renda e família; 

- Desenvolver e ampliar os programas de moradia diminuindo assim o déficit 

habitacional de munícipes menos favorecidos e em situação de vulnerabilidade 

social; 

- Apoio incondicional com suporte técnico, profissional e repasse de verbas ao Lar 

dos Velhinhos, APAE, orfanatos, instituições de caridade e programas sociais;  

- Criar, apoiar e dar sustentabilidade aos projetos sociais que visam a geração de 

emprego e renda de famílias e comunidades vulneráveis, com ênfase na criação de 

cooperativas de trabalho; 

- Criar, apoiar e dar suporte aos programas voltados para as múltiplas 

necessidades da infância, juventude e maternidade; 

- Incrementar políticas públicas no âmbito econômico, social, político e cultural, 

buscando minimizar todos os preconceitos de gênero, racial, étnico, geracionais, de 

classe, e às pessoas com algum tipo de deficiência e/ou mobilidade reduzida; 

- Oferecer apoio aos programas preventivos dos casos de violência familiar; 

 

10. RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 

- Criar ações e buscar parcerias junto ao Governo Federal, Estadual e parlamentar 

visando minimizar os problemas do tratamento e distribuição de água potável à 

população, incluindo estudos técnicos para a construção de barragens no Córrego 

do Bamburral e no Rio São Mateus; 



 

 
 

 

- Criar ações e programas junto ao Governo Federal, Estadual e bancada 

parlamentar, visando ampliar o sistema de tratamento de esgotos na sede, interior 

e na Ilha de Guriri; 

- Promover a substituição dos hidrômetros por modernos leitores visando diminuir 

as perdas e tendo uma leitura do consumo mais efetiva e justa; 

- Criar condições de modernização do SAAE através de ações de consulta técnica, 

investimento, capacitação de serviços e pessoal em parceria com a sociedade, 

Governo Federal, Estadual e bancada parlamentar; 

- Ampliar o programa de captação de água através de poços profundos; 

- Fazer estudo técnico e de viabilidade para a construção de contenção do avanço 

de maré visando minimizar a salinização do Rio São Mateus;  

- Identificar e proteger nascentes e poços artesianos; 

- Identificar e proteger nascentes na área rural premiando ações conservacionistas; 

- Criar projetos de despoluição de córregos através do saneamento ecológico; 

- Criar projetos de reflorestamento em áreas degradadas; 

- Criar projeto de acondicionamento seguro de rejeito hospitalar, presídio, Centros 

de Saúde, e asilos; 

- Criar projeto de ação afirmativa com relação a captação de águas pluviais em 

estradas vicinais; 

 

11 – RESÍDUOS E LIXO URBANO 

- Criar, dar suporte e logística para cooperativas de catadores do lixo na 

reciclagem, pontos de coleta seletiva, comercialização e escoamento do lixo 

doméstico; 

- Criar campanhas de separação e acondicionamento do lixo doméstico, visando 

diminuir a ação de urubus, ratos e animais abandonados que acessam o lixo pela 

cidade; 

- Criar procedimentos de trabalho junto aos caminhões coletores do lixo doméstico;  



 

 
 

 

- Promover a correta destinação de descarte do lixo em geral em consonância com 

a legislação ambiental; 

 

12. URBANISMO 

- Criar projetos de urbanização nos bairros e no centro da cidade com a colocação 

de calçada cidadã, sinalização, jardinagem, arborização entre outros; 

- Revisar e readequar as alterações necessárias ao Plano Diretor e Código de 

Postura do Município, com a devida fiscalização; 

- Promover a revitalização e fomentar o uso de praças da cidade,  garantindo sua 

ocupação social, bem como sua conservação e segurança; 

- Implantar melhorias no sistema de drenagem do município visando minimizar os 

problemas de alagamento e erosão em ruas e bairros; 

- Contratação em regime licitatório de empresa terceirizada, responsável e 

qualificada para a limpeza urbana; 

- Promover qualificação e padronização do sistema de iluminação pública na sede 

do município; 

- Criar ações concretas para o reflorestamento urbano com plantio de árvores, 

jardins e outros elementos de humanização; 

- Identificar através de mapeamento as áreas verdes urbanas para a criação de 

parques e jardins públicos na sede do município; 

- Avaliação da engenharia urbana para a criação de ruas de pedestres e lazer, 

ciclistas, estacionamento, sinalização e mobilidade; 

 

13. TURISMO  

- Dar suporte estrutural e logístico ao Conselho Municipal de Turismo; 

- Criar o circuito turístico de rios e mar através do estimulo aos esportes aquáticos; 



 

 
 

 

- Aproveitamento ecologicamente correto, quando permitido por lei, das áreas 

verdes, unidades de conservação, restinga e mata atlântica com intervenção 

humana consciente; 

- Criar projeto de identificação de pontos turísticos; 

- Criar o circuito turístico de exploração ecologicamente correta e sustentável dos 

fragmentos remanescentes de Mata Atlântica e mata de restinga através da criação 

de parques, circuitos de caminhadas e outras ações pertinentes; 

- Criar parceria entre São Mateus e Conceição da Barra visando a preservação 

ambiental da mata de restinga, manguezais e ecossistemas fragilizados; 

- Criar parcerias e ações integradas entre os municípios da região norte/noroeste 

visando o desenvolvimento turístico da região; 

- Valorizar o paisagismo e os recantos bucólicos como Bosque da Praia, 

Urussuquara, rio Mariricu, rio São Mateus/Cricaré e outros; 

- Desenvolver ações para atração turística, tornando o município um polo para as 

múltiplas vocações do turismo nacional, tais como: turismo de negócios, turismo 

religioso, turismo cultural, turismo histórico, turismo agropecuário, turismo de 

aventura, turismo ecológico, turismo de terceira idade entre outros, com calendário 

de eventos fixos; 

- Dar ênfase ao Sitio Histórico Porto, Igreja Velha, Mercado Municipal e Museus 

como núcleos de turismo cultural; 

- Criar, dar suporte e oferecer logística à criação de guias mirins; 

- Valorizar o Dia de Santos Reis com atração do turismo religioso e tradicional; 

- Reestruturação do Balneário de Guriri visando oferecer turismo de qualidade nas 

épocas de São João, Natal, réveillon, Verão e Carnaval com oferecimento de 

atrações que valorizem a cultura regional; 

- Ampliar o espectro do atrativo turístico promovendo ações que ofereçam novos 

paradigmas para o turismo que não seja apenas o turismo de massa; 

- Desenvolver um plano de carga, levando em conta a capacidade hoteleira, índice 

populacional, restaurantes, casas de aluguel e satisfação da comunidade local; 



 

 
 

 

 

14. MEIO AMBIENTE 

- Apoiar e incentivar os produtores rurais para práticas de conservação do meio 

ambiente como: preservação de fontes, e mata ciliar; 

- Implantar um horto florestal no município, com a produção de  mudas nativas, 

frutíferas e exóticas  visando atender a politica municipal de arborização urbana; 

- Implantar programa de monitoramento e fiscalização das atividades poluidoras 

realizadas às margens dos rios, córregos e matas; 

- Criação, por meio de legislação própria, do IPTU ecológico em novas construções 

e nas já existentes, no tocante a arborização e a conservação de nascentes; 

- Promover entendimento e parceria com proprietários de lotes, bem como os 

espaços públicos vagos, visando a ocupação social, sem perda de titularidade, e 

aos reticentes a aplicação da devida limpeza e conservação;  

 

15. PATRIMÔNIO CULTURAL 

- Restauração, revitalização e ocupação do Sítio Histórico Porto de São Mateus; 

- Estruturação dos museus, bem como estímulo e apoio aos espaços culturais; 

- Estimulo às instituições de ensino público e privado para o estudo e valorização 

do patrimônio histórico e cultural material e imaterial; 

- Manutenção e conservação bem como função social do patrimônio Igreja Velha. 

 

16. SEGURANÇA  

- Intensificar parcerias com os órgãos de segurança e defesa social em âmbito 

Municipal, Estadual e Federal; 

- Estruturação, aparelhamento, apoio, ação e código de conduta da Guarda 

Municipal; 

- Apoio aos trabalhos da Polícia Militar, Polícia  Civil e Polícia Federal; 



 

 
 

 

- Dar suporte e integral apoio a programas de combate a violência familiar, 

feminicídio, infanticídio, maus tratos a idosos, incapazes entre outros necessários 

ao suporte da dignidade humana; 

- Dar suporte e logística ao Conselho da Cidade, Conselho de Segurança, bem 

como a reativação e reestruturação do GGIM (Gabinete de Gestão Integrada 

Municipal); 

- Promover a estruturação e a modernização do Sistema de Vídeo Monitoramento 

do município, bem como garantir a interface e o acesso por parte do órgãos de 

segurança municipal e estadual. 

São Mateus, Setembro de 2020. 

 


