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1. OBJETIVO 

 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 

Daniel Santana Barbosa e da Coligação “TRABALHO E UNIÃO POR SÃO 

MATEUS”, para a administração municipal no período 2021-2024.  

A Proposta de Programa de Governo tem como principal objetivo 

apresentar as ideias e estabelecer as diretrizes e estratégias a serem discutidas 

com os diversos segmentos da sociedade mateense, a fim de executar um 

Plano de Governo voltado ao atendimento da população do Município, de 

forma democrática, garantindo a sustentabilidade do desenvolvimento 

econômico, social, cultural, compromissado com a transparência, a ética, a 

moralidade e a eficiência na administração pública. 

 O município de São Mateus, historicamente, passou por situações 

críticas em todos os seus contextos, principalmente no sistema de 

abastecimento de água e na má gestão dos recursos públicos, o que resultou 

no aumento descontrolado das despesas, contribuindo para a situação de 

desabastecimento das necessidades básicas que, de modo histórico, afetou 

a população. 

 Diante da situação caótica que passou o município, a administração 

municipal, nos últimos quatro anos, enfrentou grandes desafios e precisou 

realizar a gestão com firmeza para controlar os gastos e direcionar 

corretamente os escassos recursos, com fins de promover à população, de 

forma satisfatória, a oferta regular dos serviços públicos e a melhoria da 

infraestrutura municipal, de fomentar o desenvolvimento econômico local nos 

diferentes segmentos econômicos e atender aos órgãos de controle, 

principalmente o Tribunal de Contas, cumprindo com a legislação vigente no 

tocante ao controle dos gastos, com transparência e responsabilidade. 

 O desafio continua e manter a austeridade nas contas municipais 

requer apresentar um Plano integrado de Ação da Gestão Municipal, de 

forma a garantir os resultados necessários a atender as demandas de forma 

eficiente e com os melhores resultados possíveis ao bem-estar de toda a 

população.  
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2. PROPOSTAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas 

um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a 

contribuições que surgirão ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da 

gestão, considerando tratar-se de um modelo de gestão democrática, aberta 

à participação da comunidade.  

A proposta se baseia em um Modelo de Gestão com modernização da 

administração pública e com foco em instrumentos de planejamento rigoroso, 

acompanhamento de metas e se sustenta sobre uma forte disciplina de 

execução e transparência que possibilitará a coleta e análise de informações 

preciosas para a concepção de novas soluções que levarão a cidade a 

atingir um posicionamento compatível com sua importância estadual e 

regional. 

Por isso, as áreas definidas neste documento não se esgotam 

taxativamente, bem como, as propostas apresentadas para cada área não 

são exaustivas e serão aprimoradas com a participação da população. Assim, 

este documento esboça as principais ações nas áreas de saúde, 

abastecimento de água, saneamento, educação, assistência social, turismo, 

agricultura, segurança, cultura, infraestrutura, esporte e lazer, meio ambiente, 

gestão administrativa e desenvolvimento econômico.  

 

2.1 SAÚDE  

 

 Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de 

saúde pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que 

responda efetivamente à demanda gerada no município, dentro do 

princípio da universalidade, de forma a satisfazer à expectativa da 

população; 

 Ampliar a rede básica de saúde de São Mateus, com aumento dos 

atendimentos e o quantitativo de profissionais das mais diversas 

especialidades, para atendimento nas Unidades de Saúde; 

 Ampliar e fortalecer o Programa de Saúde da Família em 100% do 

território mateense; 

 Implantar o Núcleo de Saúde da Família; 
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 Introduzir a política de formação permanente para profissionais da 

saúde, promovendo cursos de capacitação e treinamentos; 

 Ampliar as ações de promoção e prevenção da saúde, com especial 

atenção ao atendimento à vacinação, à prevenção de doenças, ao 

acompanhamento de tratamentos contínuos, à realização de 

atendimento especializado e à realização de exames; 

 Ampliar a implantação e monitorar as academias populares de saúde, 

estendendo o atendimento prioritariamente nos bairros de maior 

vulnerabilidade; 

 Ampliar as ações de prevenção de epidemia, com maiores 

investimentos nas ações realizadas pelas equipes de enfrentamento, da 

Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Sanitária; 

 Ampliar a cobertura da relação municipal de medicamentos (REMUNE), 

fortalecendo, desta forma, a oferta dos medicamentos da relação; 

 Aprimorar o serviço de atendimento médico 24h, com implantação de 

estrutura adequada para pronto atendimento; 

 Implantar o programa “Saúde na Hora” nas unidades de saúde que 

possuem até três equipes de atenção primária, aumentando o horário 

de funcionamento e dando, assim, possibilidade de mais atendimento à 

população; 

 Zerar a fila de espera para cirurgias eletivas; 

 Concluir processo seletivo para contratação de agentes comunitários 

de saúde, estruturando as equipes que sofrem com a ausência destes 

profissionais; 

 Concluir o processo seletivo para contratação de agentes de combate 

à endemia, contratando profissionais para cobrir 100% do território 

mateense; 

 Aumento e fortalecimento da cobertura de saúde bucal; 

 Promover estudos e implantação do centro de zoonoses municipal. 

 

2.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

 Implantar o Plano de Recuperação do SAAE, dando condições para 

que a autarquia mantenha os serviços com qualidade; 

 Dar continuidade no projeto de mudança da captação de água, com 

a finalidade de solucionar definitivamente o problema de 

abastecimento de água potável à população; 

 Intensificar as ações de ampliação do Sistema de Abastecimento de 

Água nas localidades mais distantes; 
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 Buscar parcerias com os governos Federal e Estadual para desenvolver 

ações e investimentos na modernização do sistema de captação, 

tratamento e distribuição de água no município; 

 Continuar com as ações para perfuração e manutenção de poços 

artesianos em localidades de difícil acesso à canalização de água; 

 Implantação de reservatórios automatizados nos bairros mais distantes. 

 

2.3 SANEAMENTO 

 

 Implantar o Plano Municipal de Saneamento atualizado, visando 

atender as reais necessidades do município; 

 Ampliar o serviço de tratamento de esgoto no município, com a 

construção de novas ETEs – Estações de Tratamento de Esgoto; 

 Ampliar o serviço de limpeza urbana, com gestão eficaz do 

procedimento de coleta e destinação final do lixo, visando maior 

eficiência na prestação do serviço; 

 Realizar campanhas educativas sobre acondicionamento e disposição 

correta do lixo que será utilizado para reciclagem, reutilização e 

reaproveitamento. 

 

2.4 EDUCAÇÃO 

 

 Ampliar a modernização do Sistema Municipal de Educação, com foco 

para a melhoria da qualidade da educação municipal, tanto no que se 

refere à gestão quanto ao atendimento dos usuários (alunos, pais, 

comunidade); 

 Promover e efetivar Programa de Qualificação dos servidores da 

educação, oportunizando a formação continuada a todos os 

profissionais; 

 Promover ações para valorização do magistério; 

 Fortalecer os órgãos colegiados da educação, para atuarem 

efetivamente nas suas funções consultiva, deliberativa e fiscalizadora, 

de forma a acompanhar o cumprimento do Plano Municipal de 

Educação, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino; 

 Promover ações integradas no apoio ao desenvolvimento escolar, com 

implantação de equipe multidisciplinar de acompanhamento; 

 Combater os fatores de repetência e de evasão escolar; 
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 Fomentar a gestão democrática do ensino municipal; 

 Ampliar o acesso à educação infantil, atendendo a demanda 

necessária ao cumprimento da política nacional para universalização 

da educação; 

 Aparelhar as Unidades Escolares com Equipamentos de Tecnologia 

Educacional; 

 Ampliar investimentos para valorização do professor, do trabalho 

pedagógico e da estrutura física das unidades escolares, com a 

aquisição de material pedagógico e investimento na diversificação das 

atividades escolares e extraescolares; 

 Investir na melhoria da estrutura física das unidades escolares; 

 Ampliar a oferta de Educação Integral na Rede Municipal de Ensino. 

 

2.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Aprimorar o monitoramento e a articulação, junto as demais esferas de 

governo, garantindo a capacitação de forma contínua dos profissionais 

que atuam no Programa Bolsa Família, de forma a permitir que todas as 

famílias dentro do perfil de inclusão no programa, que estejam em fila 

de espera, sejam contempladas, assegurando-lhes o direito de acesso a 

renda; 

 Ampliar os projetos de aprimoramento e preparação, para o mercado 

de trabalho, dos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 

e risco social, atendidos pelo SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, firmando parcerias com empresas, instituições e universidades, 

na perspectiva de proporcionar a sua inclusão e transformar a sua 

realidade de vida; 

 Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS), com a contratação de equipes volantes, de modo a 

garantir proteção social básica em toda a cobertura territorial e 

assegurar o atendimento às demandas decorrentes da desigualdade 

social e às decorrentes da pandemia; 

 Ampliar a implantação de unidades de Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS), permitindo assim uma 

maior efetividade nas ações de orientação, proteção e 

acompanhamento às famílias com um ou mais membros em situação 

de risco pessoal e social, ameaça ou violação de direitos.  

 Ampliar programas, serviços e projetos de atendimento à melhor idade 

e acolhimento ao idoso em situação de vulnerabilidade, risco social e 
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violação de direitos, permitindo o acesso a políticas públicas 

intersetoriais, para o fortalecimento da função protetiva das famílias e 

indivíduos, e, ainda, para a promoção dos direitos e autonomia dos 

usuários do SUAS; 

 Aprimorar o Serviço Especializado de Abordagem Social do CREAS, 

ofertando o serviço, de forma continuada, com o objetivo de assegurar 

o trabalho social de abordagem e a busca ativa que identifique, dentre 

outras situações, a incidência de trabalho infantil, a exploração sexual 

de crianças e adolescentes e a população em situação de rua, 

garantindo um atendimento especializado, de modo a superar as 

limitações agravadas pelas violações de direitos que comprometem o 

desenvolvimento da autonomia dos seus usuários; 

 Aprimorar o Programa Novo Morar, com os objetivos de reduzir o déficit 

habitacional e combater à pobreza, visando à inclusão social e à 

promoção de moradia digna as famílias e indivíduos em situação de 

risco e vulnerabilidade social do SUAS; 

 Ampliar a política de inclusão, garantindo acessibilidade às pessoas 

com deficiência aos serviços, programas e projetos do SUAS e de toda 

a rede de atendimento, bem como garantir a participação das pessoas 

com deficiência nos eventos oferecidos pelo município. 

 

2.6 TURISMO 

 

 Implantar o Projeto Circuito Turístico, com o mapeamento dos diferentes 

pontos turísticos do município (litoral, histórico, cultural, rural, etc) e a 

realização de projetos de infraestrutura e do plano de desenvolvimento 

da economia local;  

 Implantar o Plano Estratégico de Turismo no município; 

 Ampliar as ações para melhorar a estrutura turística das praias 

localizadas no litoral mateense; 

 Estimular a parceria empresarial visando implantar projetos para 

desenvolvimento econômico dos diferentes setores que prestam 

serviços de alimentação e hospedagem aos turistas; 

 Revitalizar e garantir a preservação do Sítio Histórico Porto, em 

articulação com a secretaria de cultura; 

 Estimular as atividades turísticas como meio de desenvolvimento 

econômico, de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida da 

população; 
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 Promover projetos de capacitação e promoção dos diferentes 

segmentos turísticos, com a finalidade de potencializar as ações 

turísticas e garantir qualidade à demanda, tornando o município 

referência nos roteiros turísticos estadual e nacional; 

 Aperfeiçoar o calendário de eventos da cidade; 

 Implantar o posto de referência turística do município. 

 

2.7 CULTURA 

 

 Ampliar a participação da população e dos segmentos 

culturais/artísticos na definição das políticas municipais para a cultura, 

por meio da ampliação da participação popular no Conselho 

Municipal de Cultura; 

 Ampliar as ações de fomento à cultura local, com ampliação das 

ações do Plano Municipal de Cultura, sob a coordenação do Conselho 

Municipal de Cultura; 

 Ampliar as ações de fomento dos eventos artísticos e culturais 

tradicionais, de forma a manter as tradições festivas e culturais; 

 Fortalecer as ações da Casa da Cultura, com fomento contínuo das 

atividades artísticas e culturais; 

 Manter e ampliar os festivais de música, teatro e dança; 

 Descentralizar as ações culturais para os bairros e áreas de maior 

vulnerabilidade social; 

 Promover ações que fortaleçam as atividades artísticas locais, 

mantendo a diversidade cultural como fator indispensável ao resgate 

histórico do município; 

 Implantar projetos de incentivo à cultura, para estimular o setor 

empresarial a investir na cultura local, reconhecendo a atividade como 

fator de desenvolvimento econômico; 

 Instituir políticas e ações de combate a todas as formas de 

discriminação das comunidades culturais e tradicionais; 

 Ampliar a política de inclusão, garantindo acessibilidade às pessoas 

com deficiência aos eventos oferecidos; 

 Estimular a participação da população nas Conferências Municipais de 

Cultura. 
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2.8 SEGURANÇA 

 

 Implantar a municipalização do trânsito; 

 Aperfeiçoamento do Plano de Mobilidade Urbana, com atenção 

especial à infraestrutura, à organização e humanização do trânsito; 

 Aperfeiçoar e modernizar a atuação da Guarda Municipal; 

 Atuar de forma preventiva para a minimização das causas de violência, 

por meio de ações que promovam o monitoramento da segurança, 

com atuação integrada entre o governo municipal, o Ministério Público, 

o Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil, Militar e Federal. 

 

2.9 AGRICULTURA 

 

 Ampliar os programas para o produtor rural, com assistência técnica, 

apoio material e capacitação, de acordo com planejamento 

apontado por estudos e relatórios técnicos de cada localidade; 

 Promover ações que deem condições para que os produtores locais 

forneçam gêneros alimentícios da agricultura familiar ao programa 

municipal de merenda escolar; 

 Estimular a instituição de Cooperativas rurais por meio de capacitação 

voltada ao produtor rural; 

 Implantar Projetos voltados ao turismo rural, em articulação com a 

secretaria de Turismo; 

 Ampliar as ações de melhoria das estradas vicinais, de modo a facilitar 

o acesso e o escoamento da produção e a proporcionar o 

desenvolvimento da atividade econômica do campo; 

 Reestruturar as feiras, com demarcação de espaços e áreas próprias à 

comercialização dos produtos, garantindo segurança, higiene e bem-

estar à população e aos feirantes, em conjunto com a Secretaria de 

Obras; 

 Manter apoio técnico e mecânico aos produtores, para fomento da 

atividade agrícola; 

 Executar o programa de construção de barragens, para irrigação, 

criação de peixes e promoção do agroturismo; 

 Cadastrar, registrar e licenciar estabelecimentos que produzam, 

manipulam, beneficiam, armazenam, transportam ou comercializam 

produtos de origem animal e seus derivados, no âmbito do município, 

seguindo a legislação vigente; 
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 Apoiar e promover capacitação técnica a produtores rurais e/ou 

pessoas ligadas ao meio, através de feiras agrícolas e dias de campo. 

 

2.10 INFRAESTRUTURA 

 

 Implantação de projetos de reestruturação urbana e paisagística para 

viabilizar o Plano de Mobilidade Urbana do município; 

 Expandir projetos de pavimentação, de recuperação de vias e de 

melhorias nos acessos aos bairros; 

 Melhorar e ampliar a estrutura de acesso de cliclistas, com 

reestruturação e construção de ciclovias; 

 Promover melhorias na estrutura física e paisagística de praças, jardins e 

áreas de convivência; 

 Melhorar o acesso aos pontos turísticos do município, por meio de 

infraestrutura adequada a cada localidade, conforme projetos 

arquitetônicos incluídos no Projeto de Circuito Turístico; 

 Ampliar e modernizar o serviço de iluminação pública do município; 

 Ampliar investimentos na construção e reforma de abrigos dos pontos 

de ônibus. 

 

2.11 ESPORTE E LAZER 

 

 Reestruturar a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; 

 Estimular a participação social na elaboração de políticas voltadas ao 

incentivo ao esporte, por meio da implantação do Conselho Municipal 

de Esporte e do Conselho Municipal da Juventude; 

 Criar projetos que estimulam a prática de esportes nos bairros e no 

interior;  

 Ampliar as ações de fomento à prática de esportes em todas as idades; 

 Realizar campeonatos esportivos anuais, com a participação das 

comunidades; 

 Ampliar o calendário de campeonatos, incluindo variadas modalidades 

esportivas; 

 Intensificar a manutenção e reforma das áreas de lazer; 

 Ampliar a construção de quadras poliesportivas e campos de futebol no 

município. 
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2.12 MEIO AMBIENTE 

 

 Reestruturar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de forma a 

modernizar o atendimento, ampliar os serviços e a qualidade do 

atendimento; 

 Modernizar o sistema de licenciamento ambiental, implantando sistema 

de tramitação de processo; 

 Intensificar os trabalhos de fomento à educação ambiental, com 

campanhas educativas para a realização de coleta de lixo sustentável 

e recuperação e preservação ambiental; 

 Intensificar, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, a assistência 

ambiental para os produtores rurais; 

 Estimular a arborização urbana por meio de projetos de cultivo e 

distribuição gratuita de mudas; 

 Articular com a Secretaria de Educação programas educacionais que 

estimulem as boas práticas ambientais nas escolas; 

 Implantar o calendário de eventos ecológicos; 

 Desenvolver projetos que integrem a prática de esportes com as 

políticas ambientais, estimulando a participação de esportistas nos 

projetos de conscientização ambiental, de forma articulada com a 

Secretaria de Esportes. 

 

2.13 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 Modernizar a estrutura da administração pública municipal, com 

aquisição de equipamentos, implantação do processo eletrônico, e 

sistemas de gestão em cada órgão; 

 Aprimorar a política de qualificação e formação continuada dos 

servidores públicos; 

 Estimular a boa prática na administração pública, reconhecendo 

trabalhos realizados pelos servidores públicos municipais que mereçam 

destaque; 

 Implantar Sistema de Integridade da administração pública municipal, 

de forma a conduzir a gestão conforme as regras de compliance, 

prezando pela regularidade na condução dos processos, respeito aos 
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princípios da administração pública, integridade, transparência e 

ética; 

 Revisar a legislação municipal visando profissionalizar a administração 

pública, otimizar o planejamento financeiro, a capacidade de 

arrecadação e a prestação dos serviços. 

 

2.14 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 Estruturar um sistema de incentivos municipais, complementares e 

integrados aos incentivos estaduais e federais, para apoio aos setores 

econômicos já existentes em São Mateus, e para ampliar a 

competitividade do município na atração de novos empreendimentos. 

 Promover incentivos e melhorar a estrutura municipal nas Macrozonas 

Eixos de Dinamização Econômica, para atrair novos investimentos 

empresariais, visando geração de mais oportunidades de trabalho 

para a população e melhoria da arrecadação do município;  

 Implementar investimentos em infraestrutura, ampliar serviços públicos 

à população e incrementar incentivos na região para a instalação de 

novos empreendimentos, decorrentes da previsão de instalação do 

Centro Portuário de São Mateus;  

 Fortalecer os programas de apoio às micro e pequenas empresas 

como indutoras do desenvolvimento e geradoras de empregos e de 

renda para a cidade; 

 Fortalecer o setor responsável pelo Programa Nossocrédito, para 

incentivar o desenvolvimento econômico de microempreendedores;  

 Estruturar um calendário anual de eventos de negócios; 

 Promover programas de qualificação profissional junto à comunidade, 

para atender às demandas de qualificação local. 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL SANTANA BARBOSA 
Candidato a Prefeito de São Mateus – ES. 
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