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1 – APRESENTAÇÃO 

O PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro apresenta seu Plano de 
Governo para 2021/2024 com a firme confiança em Deus e no povo 
mateense de que é possível resgatar o orgulho do município, conservar suas 

tradições culturais e construir uma São Mateus com novas perspectivas de 
desenvolvimento. 

Vamos retomar, ampliar e inovar os projetos nas áreas de Educação, 
Saúde, Segurança, Sustentabilidade e Desenvolvimento para colocar São 
Mateus nos trilhos do progresso, dando prioridade ao agronegócio, ao 

Turismo e ao Comércio e Serviços, os mais importantes setores na geração 
de empregos. 

Estamos propondo um  programa de governo que cuida da nossa cidade 
com amor, levando em consideração as demandas de todo o município – 
urbanas e rurais – com soluções inovadoras e corajosas, respeitando nosso 

passado, mas com foco no futuro. 
São Mateus é muito diferente dos demais municípios do Espírito Santo, pois 

dentro do seu território, além da cidade de São Mateus existem três 
aglomerados urbanos que são maiores que a maior parte das cidades da 
região. São eles: Guriri e Nestor Gomes/KM 35. 

São Mateus é a cidade do comércio e dos serviços; Guriri á a cidade do 
Turismo e Nestor Gomes e Km 35 compõem a cidade do agronegócio. 

Portanto, é necessário que sejam administrados de acordo com suas 
peculiaridades e para isso serão criadas as unidades Administrativas de 
Guriri e Nestor Gomes, nas quais se poderão fazer reclamações e também 

pedidos por diferentes tipos de serviço, entre eles: licença de construção, 
construção e recuperação de ruas e calçadas, plantio, poda ou corte de 

árvores nas ruas, tapa-buraco, conservação e recuperação de bens 
públicos, limpeza pública e também resolver outros problemas que 

envolvam as demais secretarias do município.  
 
As ações do nosso governo serão organizadas em nove eixos, a saber:  

Eixo 1 – Do Desenvolvimento Econômico com foco no empreendedorismo 
Eixo 2 -  Segurança  

Eixo 3 – Da Transporte, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 
Eixo 3 – Da Educação 
Eixo 4 – Da Saúde 

Eixo 5 – Da Gestão 
Eixo 6 – Do Saneamento Básico e Meio Ambiente  

Eixo 7 – Cultura, Esporte e Lazer 
Eixo 8 – Assistência Social 
 

 
 



EIXO 1 – DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM FOCO NO 

EMPREENDEDORISMO 
1 – Recuperação da Receita do município 

O trabalho mais urgente a fazer no município de São Mateus é a 
recuperação financeira da prefeitura, pois os índices de participação vem 
sofrendo grandes perdas nos últimos anos.  

 
1.1 - Organizar as finanças públicas do município, com a recuperação dos 

ativos da prefeitura, realizando um levantamento geral de todos os 
terrenos e edificações de propriedade do município, assim como todos 
os equipamentos, veículos, máquinas e demais objetos de valor para a 

organização dos bens patrimoniais da municipalidade;  
1.2 - Ampliação da rede de contribuintes visando ao aumento da receita 

própria do município, combatendo a sonegação, sem aumentar 
impostos. 

1.3 - Criar um grande programa de regularização fundiária  visando ao 

aumento da receita e à legalização das propriedades rurais, de todos os 
loteamentos urbanos e rurais e dos lotes nas áreas urbanas da cidade, 

dos povoados e vilas rurais. A legalização de lotes e loteamentos facilita 
o financiamento para construção e reforma de imóveis, o que traz em 

consequência a geração de empregos na construção civil e o aumento 
na arrecadação de impostos. 

1.4 – Ampliar e fortalecer ações desenvolvidas pelo NAC – Núcleo de Apoio 

ao Contribuinte visando ao aumento das receitas de transferência do 
Estado e da União para o município; 

1.5 – Regularizar os pagamentos das contribuições previdenciárias para que 
o município possa celebrar convênios com o Estado e com a União; 
 

2 – Agronegócio - Agricultura, Pesca e Pecuária 
 

São Mateus é o município com a maior diversificação agrícola do país. 
Agora é o momento de ampliar essa diversificação e desenvolver ações 
para o aperfeiçoamento da qualidade dos produtos visando a um maior 

ganho para o produtor e maior geração de divisas para o município. 
Para isso é preciso: 

 
2.1 - Fortalecer e apoiar o nosso Agronegócio, criando o projeto “Ouro 

Verde” que consiste em um conjunto de ações dirigidas para manter e 

melhorar a malha rodoviária municipal; ampliar a cobertura do sinal de 
celular e internet para toda a zona rural; incentivar, facilitar e ajudar o 

produtor a construir barragens para sua segurança hídrica; incentivar e 
contribuir para que se possa implantar um centro de excelência em 
inovação no agronegócio, buscando atrair ou formar empresas de 

biotecnologia, em parceria com o CEUNES; Incentivar a implantação de 
agro indústrias; incentivar e apoiar o plantio de aroeira e a pecuária de 

corte e de leite. 
2.2 - Realizar um Estudo para Mapeamento Agrícola/Ambiental, com  

levantamento da produção e da tecnologia utilizada nas atividades rurais 

do nosso Município para melhor direcionar as ações da Secretaria 
Municipal de Agricultura; 

2.3 - Realizar estudos, junto com o CEUNES/UFES sobre o potencial dos 
corpos hídricos disponíveis, para construção de barragens e 



racionalização do uso da água, buscando parcerias com os órgãos 

estaduais que atuam nessa área; 
2.4 Realizar estudo para saber se há viabilidade econômica para o Ceasa 

Norte e, caso positivo, cobrar ações do Governo Estadual para a sua 
reativação. Caso não seja viável, sugerir a implantação de outros 
serviços necessários à população; 

2.5 Realizar ações de apoio aos pequenos produtores do entorno da área 
urbana de São Mateus (Aroeira, Nativo, Espírito Santo, Bom Pastor, 

Santa Luzia e outros) para a produção de hortifrutigranjeiros, visando 
ao abastecimento das feiras, supermercados e pequenos mercados e 
ampliando assim a renda das famílias ligadas a esse setor. 

2.6 Criar um ponto de vendas na BR 101 para os produtos derivados da 
mandioca (beijus, farinhas, tapiocas) e outros produtos de pequenos 

agricultores das comunidades tradicionais na região próxima de suas 
propriedades, inclusive criando selo de identificação desses produtos. 

2.7 Organizar um calendário de feiras livres nos bairros e vilas e dotá-las de 

equipamentos próprios para a exposição dos produtos a serem 
comercializados. 

2.8 Criar um programa de desenvolvimento próprio para a região costeira 
(Ilha de Guriri, Ilha de Campo Grande e Nativo), com base nas suas 

potencialidades agrícola, pecuária e do agro turismo. 
2.9 Apoiar as associações de pesca, inclusive com incentivos para a 

implantação de tanques-rede nos rios do município, ou formação de 

lagoas ou barragens para criação de peixes. 
2.10 Criar um programa de apoio à construção de represas para garantir a 

segurança hídrica do município; 
2.11 Fortalecer o Associativismo entre os Agricultores Familiares 
2.12 Incentivar e apoiar a implantação de uma segunda cultura nas 

propriedades, disponibilizando técnicos agropecuários, em parceria com 
os órgãos técnicos (INCAPER, IDAF, e outros) para atuarem junto aos 

pequenos produtores. 
2.13 Requerer ao IFES a implantação do curso técnico em Agricultura ou 

em Agropecuária no campus de São Mateus; 

2.14 Realizar a exposição agropecuária dando maior visibilidade aos 
produtores rurais e aos produtos e serviços que possam trazer 

benefícios aos seus projetos. 
2.15 Incentivar a criação de eventos das mais variadas áreas que sejam 

ligados ao agronegócio, como a Copa do Café (já existente), Feira de 

Especiarias (a ser criada), Concurso da Qualidade do Café Conilon (a ser 
implantado) e outros a serem sugeridos pelos produtores rurais. 

2.16 Incentivar a criação dos roteiros de visitas às propriedades rurais 
para que os produtores e suas famílias possam comercializar seus 
produtos da roça e dos seus trabalhos artesanais.  

2.17 Criar Programa de apoio às Comunidades pesqueiras de São Mateus 
articulando soluções para os problemas criados com o vazamento da 

lama da Samarco 
2.18 Apoio às feirinhas de Gastronomia e Artesanato nos Bairros em 

parceria com as Associação de Moradores. 

 
 

 
 



3 – Comércio e Indústria 

A cidade de São Mateus, no decorrer de toda a sua história sempre foi 
um grande entreposto comercial. 

Não se pode admitir o esvaziamento do centro da cidade, pois isso traz 
em consequência a desvalorização dos imóveis e a ocupação por 
moradores de rua, andarilhos e pessoas dependentes, como se vê nas 

grandes cidades brasileiras. 
Para evitar isso, a sede da prefeitura deve retornar para o Centro de 

São Mateus e as secretarias menores deverão ser deslocadas para o 
Sítio Histórico do Porto de São Mateus, cujos prédios, em sua maioria, 
pertencem à municipalidade. 

Essa ação trará três grandes benefícios: economia mensal do aluguel de 
prédios privados, valorização do bairro Porto, abandonado há décadas 

pela administração municipal e retorno do movimento de pessoas para a 
área comercial.  
Medidas a serem tomadas: 

3.1 - Organizar a parte central da cidade de São Mateus, para que se torne 
um grande shopping a céu aberto; 

3.2 – Ampliar o Mercado Municipal nas suas laterais para abrigar todos os 
vendedores ambulantes moradores de São Mateus; 

3.3 – Recuperar a Praça Mesquita Neto que é um cartão postal de São 
Mateus; 

3.4 - Criar uma força tarefa com a missão de atrair novas empresas para 

ampliar o Polo Automotivo de São Mateus e atrair novas empresas para 
o município. 

3.5 -  Implantar um Polo de Tecnologia da Informação, Comunicação e 
Serviços no Sítio Histórico do Porto, contrastando com o antigo 
patrimônio histórico,  abrindo canal entre o passado e o futuro. 

3.6 -  Buscar parcerias para construção de galpões para implantação de 
serralherias, marcenarias e outras pequenas modalidades de serviços, 

inclusive em modelos cooperativos, para evitar o estabelecimento 
desses serviços em áreas residenciais. 
 

4 – Turismo 
As praias de São Mateus são o maior potencial turístico do município. 

Além disso, contamos com o turismo cultural, que envolve a história, os 
sítios históricos e as manifestações culturais; o turismo religioso com 
eventos católicos e evangélicos e também o turismo de negócios.  

Esse potencial do município precisa ser mais explorado com a adoção de 
várias medidas: 

4.1 -  Melhoria na infraestrutura dos balneários de Guriri, Barra Nova, 
Uruçuquara e Barra Seca; 

4.2 – Melhoria nas rodovias de acesso a Barra Nova, Uruçuquara e Barra 

Seca, firmando parceria com o governo estadual; 
4.3 – Criação de um calendário de eventos para ocorrerem durante todos os 

meses do ano nos balneários; 
4.4 – Apoio aos Festivais de Camarão e de Caranguejo; 
4.5 – Apoio às Festas Tradicionais como a de São José, no Nativo; a de 

Nossa Senhora dos Navegantes, no Mariricu e a de Santos Reis, na 
Pedra D’Água; 

4.6 – Apoio à realização de eventos de grande porte, como o “Encontro de 
Motos” 



4.7 – Criar um novo modelo de Verão para o Guriri, adotando medidas de 

segurança rígidas, para proteger o morador do balneário.  
4.8 – Adotar medidas cabíveis para que o balneário de Guriri passe a ser 

conhecido como o “Balneário das Famílias”; 
4.9 – Restaurar e proteger o Sítio Histórico do Porto de São Mateus, com a 

ocupação dos imóveis que modo que possa contemplar a abertura de 

uma praça de alimentação e realização de feiras e eventos diversos; 
4.10 – Dar prosseguimento ao plano de tombamento de prédios de valor 

histórico da área central da cidade, com benefícios para seus 
proprietários poderem realizar as suas manutenções; 

4.11 Dar total apoio aos eventos folclóricos, em especial a Festa de Santos 

Reis, para torná-la nacionalmente conhecida. 
4.12 – Desenvolver o agro turismo de forma a integrar campo e cidade, 

gerando emprego e renda; 
4.13 – Apoiar as festas religiosas, por serem tradição cristã em nosso 

município. 

4.14 - Apoiar e incentivar a realização de feira de negócios no município. 
4.15 – Realizar os grandes eventos de verão como Reveillon e Carnaval.  

4.16 Criar o programa de “Turismo no Cricaré” que tem por finalidade a 
construção de uma marina no Porto de São Mateus para promover, 

facilitar e apoiar as atividades náuticas, incluindo o esporte, a pesca, 
passeios turísticos e demais atividades afins. 

4.17 – Reconstrução da antiga estrada Porto-Litorâneo, para ligar o 

passado histórico ao futuro representado pelo CEUNES/IFES.  
Trata-se da antiga estrada por onde passavam os caminhões que 

atravessavam de balsa no Porto de São Mateus.  
Ela servirá para acesso ao CEUNES/IFES e bairros Jambeiro e Litorâneo, 
evitando a BR 101. Poderá ser utilizada por uma linha de micro-ônibus, 

bicicletas e motos com travessia no rio Cricaré em balsa ou pequenas 
embarcações.   

 
 
EIXO 2 -  SEGURANÇA  

Para melhorar as condições de segurança no município serão tomadas as 
seguintes medidas: 

1 – implantação da Guarda Municipal Armada, com treinamento para o 
combate ao crime junto com a Polícia Militar. 
2 - Implantação do cerco inteligente, ampliando o número de Câmeras de 

Vídeo monitoramento e garantindo seu funcionamento em toda a área 
urbana, nas vilas rurais e rodovias do município e balneários; 

3 - Construção do Portal de Guriri com dependências para abrigar forças de 
segurança, visando à proteção de toda a Ilha de Guriri. 
4 – Celebrar parcerias com as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e 

Sociedade Civil Organizada visando à melhoria da segurança em nosso 
município. 

5 - Fortalecimento do Conselho sobre Drogas, realizando ações conjuntas 
entre as Secretarias de Educação e Assistência Social; 
5 – Apoiar, fortalecer e criar projetos que visem à proteção de crianças e 

jovens em situação de risco; 
 

 
 



 

EIXO 3 – DO TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
URBANO 

 
O município de São Mateus precisa estar bem cuidado. Por isso, programas 
especiais de recuperação e de desenvolvimento da infraestrutura precisam 

ser implantados com muito zelo.  
Como já foi explicado acima, serão criadas as Unidades Administrativas de 

Guriri e a de Nestor Gomes/Nova Aymorés para melhor atender as 
demandas da população. 
Aqui serão apresentadas de início as ações a serem desenvolvidas em todo 

o município. Em seguida serão apresentadas ações específicas para as áreas 
das subprefeituras a serem criadas. 

A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes, em parceria com 
outras secretarias terá um cronograma de ações a serem implantadas em 
todo o município. 

1 – Ações da Secretaria para todo o município 
1.1 - Desenvolver um programa Cidade Limpa, mantendo as vias 

públicas limpas, a partir de campanhas educativas e leis 
específicas, com colocação das lixeiras urbanas, através de eco 

pontos nos principais locais públicos; 
1.2 Conservar permanentemente no interior: as estradas vicinais, 

pontes e pontilhões no campo e as ruas, avenidas na cidade, nos 

povoados e vilas;  
1.3 Limpeza de bueiros, córregos e rios que cortam a cidade e vilas 

rurais; 
1.4 Reativar a Usina de Asfalto de primeira qualidade (usinado a 

quente, com camadas superpostas), capacitando e valorizando os 

servidores que atuam neste setor, para a conservação das vias 
asfaltadas; 

1.5 Criar os pontos para descarte correto de entulhos, cascalhos, 
galhos e folhas secas;  

1.6 Firmar novas parcerias com o SAAE para resolver o problema de 

canos que causam grandes transtornos com a abertura das vias 
públicas; 

1.7 Elaborar projetos de Pavimentação, buscando recursos para 
calçamento ou asfaltamento em bairros e distritos; 

1.8 Construir parcerias público/privadas ou outras formas de 

concessão previstas em lei para a implantação de redes coletoras 
de esgoto e construção da Estação de Tratamento de Esgoto  de 

São Mateus. 
1.9 Dar continuidade à perfuração de poços artesianos em 

comunidades e bairros que ainda não contam com esses serviços; 

1.10 Viabilizar o planejamento de novo projeto de captação de água 
tratada do município (médio/longo prazo) de forma a dar 

atendimento a população de água tratada com qualidade, 
quantidade e regularidade;  

1.11 Investir na manutenção, ampliação e renovação da frota de 

máquinas, caminhões e equipamentos da municipalidade, com 
melhor controle de combustível e da frota de veículos e 

máquinas, diminuindo os fatores que contribuem para o 
sucateamento, mau uso e desperdício; 



1.12 Implantação da coleta seletiva municipal, concomitantemente 

aoTratamento de Resíduos Sólidos (lixo) e reciclagem do lixo em 
parceria com cooperativas de catadores e comunidades carentes; 

1.13 Criar as alternativas tecnológicas para o tratamento do RESÍDUO 
SÓLIDO, transformando o que não queremos (LIXO) naquilo que 
precisamos (ENERGIA ELÉTRICA). 

Com a geração média de 80 toneladas/dia de lixo (Resíduo 
Urbano) será possível implantar uma Usina de Energia com 

potência de 3,5MW, suficiente para suprir praticamente toda a 
demanda de energia elétrica da municipalidade (PMSM), gerando 
uma economia média mês de mais de um milhão de reais. 

1.14 Na iluminação pública, fazendo a substituição de todas as 
lâmpadas a vapor de sódio e iodeto metálico por lâmpadas a LED 

de menor potência (50%), que não utilizam materiais poluentes 
em sua composição, geram menos resíduos (reatores), tem 
melhor reprodução das cores e garantem mais segurança aos 

transeuntes.  
Essa ação reduzirá em aproximadamente 50% o custo com 

energia elétrica na iluminação pública municipal permitindo uma 
redução de valores pagos pelos munícipes na  COSIP 

(Contribuição sobre Iluminação pública). 
1.15 Fazer melhorias nas instalações da Secretaria de Obras para 

melhor atendimento aos cidadãos, aos prestadores de serviços e 

aos funcionários); 
1.16 Apoiar o Conselho Municipal da Cidade, capacitar os conselheiros, 

incentivar de forma democrática e participativa as decisões da 
Política de Mobilidade Urbana e de Desenvolvimento Urbano do 
município de São Mateus; 

1.17 Qualificação da mobilidade e da ambiência urbana na sede do 
município, com melhoria de acessibilidade das calçadas, 

mapeamento da arborização urbana e do adensamento irregular 
em áreas de riscos;  

1.18 Criar programas de incentivo a transportes alternativos e 

promoção de ações educativas no trânsito; 
1.19 Reformas e ampliação dos vários cemitérios do município, com a 

implantação de um novo modelo de gestão; 
1.20 Reforma e modernização das praças públicas transformando-as 

em espaços de convivência e lazer o que implica em implantar 

equipamentos esportivos e recreativos, bem como na arborização 
e embelezamento; 

 
 
2 – Da Infraestrutura do Guriri 

Criar a Unidade Administrativa de Guriri para oferecer todos os serviços 
municipais ao cidadão. Para isso serão tomadas as seguintes ações: 

2.1 – Implantação de um Pronto Atendimento com médico de plantão, das 7 
às 19 horas; 
2.2 – Implantação da Central de Ambulâncias de Guriri. 

2.3 - Criar um grande programa de obras para implantação dos canais e 
redes de drenagem das águas pluviais no balneário;  

2.4 - Dar continuidade à implantação da rede de esgoto sanitário e procurar 
alternativa para a Estação de Tratamento de Esgoto de Guriri; 



2.5 – Reformar e ampliar o sistema de abastecimento de água; 

2.6 - Iniciar um grande programa de pavimentação de ruas e avenidas, 
priorizando as vias por onde deverão circular os ônibus dentro do balneário. 

2.7 – Criar um programa de arborização próprio para Guriri, com árvores 
nativas que sejam próprias para tal fim, visando a substituição gradativa 
das castanheiras. 

2.8 – Transformar a antiga sede do Clube Praiano na sede da Unidade 
Administrativa do Guriri 

 
3 – Da Infraestrutura do Km 41/Nova Aymorés 
Criar a Unidade  Administrativa do Km 41 para oferecer todos os serviços 

municipais ao cidadão.  Para isso serão tomadas as seguintes ações: 
3.1 – Implantar as redes de esgoto pluvial da sede de Nestor Gomes (Km 

41) e de Nova Aymorés (Km 35); 
3.2 – Implantar redes de esgotos sanitário na sede de Nestor Gomes e 
Nova Aymorés 

3.3 – Construção de cemitério do Km 35 e ampliação ou construção de novo 
cemitério de Nestor Gomes; 

3.4 – Pavimentar principais ruas do Km 41 e Km 35; 
3.5 – Proteger o entorno da nascente de onde se retira água para o 

abastecimento do Km 41; 
3.6 – Iniciar projeto de captação de água do rio São Mateus (Cachoeira do 
Cravo) para futuro abastecimento do Km 41 e Km 35; 

3.7 – Criar um programa de legalização dos loteamentos e de lotes do Km 
41 e Km 35; 

3.8 – Promover melhorias no Espaço Social da Quadra de Nestor Gomes; 
3.9 – Perfurar poços artesianos em localidades dessa região com 
dificuldades de abastecimento 

3.10 – Incentivar a abertura de loteamento na sede de Nestor Gomes; 
3.11 – Criar e ou melhorar o atendimento aos idosos com, visando oferecer 

alternativas para lazer e convivência saudável, inclusive com o 
desenvolvimento de atividades esportivas e culturais no Km 41 e Km 35. 
3.12 – Construção de Praça com equipamentos no Km 41 e Km 35. 

3.13 – Assegurar a instalação de Vídeo Monitoramento na região dos KM 
3.14 - Implantação de um Pronto Atendimento com médico de plantão, das 

7 às 19 horas no Km 41; 
3.15 – Implantação da Central de Ambulâncias do Km 41. 
3.16 - Implementar e incentivar projeto cultural para o desenvolvimento de 

jovens e adolescentes no Km 41 e Km 35 
3.17 - Manter a conservação constante das estradas vicinais da região, com 

construção de caixas secas e cascalhamento nas ladeiras para evitar a 
erosão e a interrupção do trânsito no período chuvoso.  
3.18 – Fazer gestão junto às operadoras de celular para que todos os 

proprietários tenham acesso à telefonia e internet. 
3.19 - construir pontes, bueiros, passarelas no interior onde houver 

demanda. 
3.20 - Tratar os esgotos da zona rural com fossas tecnicamente 
recomendadas; 

3.21 – Dotar os balneários das Cachoeiras do Inferno, da Jararaca, do 
Cravo e do córrego da Areia de sinalização e equipamentos, inclusive com a 

melhoria dos acessos rodoviários, em parceria e anuência dos proprietários 
das terras onde elas estão localizadas. 



3.22 – Criar um programa de construção de barragens em parceria com os 

produtores rurais e outras esferas de governo.  
3.23 – Assegurar a presença da Guarda Municipal na região  

 
 
EIXO 3 – DA EDUCAÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 30: Compete 
aos municípios ... VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental; 
Isso significa que toda a organização da Educação pré-escolar e do ensino 

fundamental é de competência do município, que poderá conter com apoio 
técnico e financeiro da União e do Estado para exercer essa atribuição.  

Há todo um conjunto de normas regras que norteiam a Educação, impondo 
limites e desafiando os administradores a oferecerem ensino de qualidade a 
todos. 

No nosso município, ainda há muitos desafios a serem superados e 
dependem de um grande planejamento e gestão eficiente. 

As prioridades definidas neste plano de governo são as seguintes: 
1 – Garantir o pagamento dos direitos que já estão previstos por lei no 

Plano de Cargos e Salários e celebrar acordo para pagamento de dívidas de 
administrações anteriores; 
2  – Ampliar o trabalho da equipe de planejamento da secretaria de 

Educação para que se possa montar um plano estratégico para os próximos 
anos, levando em conta as peculiaridades de cada região do município, 

valorizando a sua diversidade cultural, a sua história, para que se possa 
construir um projeto pedagógico com participação dos professores e das 
famílias; 

3 – Ampliar ou criar novos projetos de capacitação de todos os servidores 
da Educação, com destaque para os professores, coordenadores e 

supervisores, para a garantia de oferta de ensino de qualidade; 
4 – Realizar anualmente avaliação do ensino e aprendizado para a melhoria 
nos índices de desenvolvimento da educação; 

5 – Criar para cada escola o plano disciplinar construído junto com as 
famílias para que se tenha um Regimento com normas claras de hierarquia, 

disciplina, respeito ao aluno e resgate da autoridade do professor; 
6 – Prover as escolas de equipamentos para o professor realizar suas 
tarefas de planejamento, principalmente os equipamentos de alta 

tecnologia, acesso a internet de alta velocidade, laboratório de informática e 
outros meios acessíveis visando à preparação do aluno para mundo do 

futuro; 
7 – Prover as escolas de ambientes para a realização de Educação Física; 
8 – Criar um projeto de ampliação das bibliotecas das escolas.  

9 – Garantir o acesso de todas as crianças ao ensino infantil e fundamental, 
preferencialmente nas escolas próximas de suas residências; 

10 – Garantir a segurança nas escolas com a guarda municipal e cerco 
inteligente por meio de câmaras de vídeo monitoramento; 
11 – Dotar as escolas do ensino Fundamental de auditórios para realização 

de atividades culturais (música, dança, teatro, etc.) e realizar atos cívicos 
nas datas importantes da história do município, do Estado e do país; 

12 – Resgatar os desfiles cívicos e alegóricos do dia da Pátria e do dia da 
Festa da Cidade; 



14 – Criar projetos para a participação dos alunos em atividades no contra 

turno;  
15 – Iniciar um grande projeto de climatização das salas de aula das 

escolas da rede pública municipal para reduzir a poluição sonora causada 
pelos aparelhos de ventilação, proporcionar bem-estar para os educandos e 
educadores das escolas municipais, amenizar a sensação de mal-estar, 

transpiração, dor de cabeça, sede e irritação dos educandos e dos 
educadores das escolas municipais, além de melhorar a concentração dos 

educandos na realização das atividades, reduzir o nível de stress dos 
educadores causado pelo esgotamento físico e vocal e criar um ambiente 
favorável ao ensino e à aprendizagem em sala de aula. 

16 -  Ampliar, equipar, adequar e modernizar todas as escolas da zona rural 
para garantia de oportunidades iguais para do interior; 

17 – Garantir ensino de boa qualidade aos alunos na modalidade EJA; 
18 – Realizar levantamento para identificação dos bairros, vilas e povoados 
onde se faz necessária a construção de novas escolas; 

19 – Garantir a transferência dos recursos do PROAUFE e PDDE e seus 
suplementos às escolas, sem atraso, para garantia da manutenção das 

escolas; 
20 – Colocar em cada escola de Ensino Fundamental um profissional 

polivalente para garantir a manutenção imediata das instalações e 
equipamentos das escolas.  
21 – Nomear diretores e outros cargos da Educação levando em 

consideração a formação específica na área, competência técnica e 
pedagógica e experiência, garantindo assim a meritocracia. 

22 – Iniciar um trabalho de contratação de psicólogos e assistentes sociais 
para trabalhar na Educação, tanto para o atendimento a alunos como 
também a professores e outros profissionais da secretaria. 

23 – Transformar as escolas em um ambiente agradável que possa ser 
motivo de orgulho para o aluno e para a comunidade na qual está inserida, 

tanto em sua importância como ferramenta de crescimento, como em seu 
aspecto físico. 
24 – Buscar parceria com o Governo Federal para a implantações de escolas 

cívico militares no município ou Centros Cívicos Militares para atender 
alunos no contra turno. 

 
 
EIXO 4 – DA SAÚDE 

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela 
humanização do atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de 
saúde até o atendimento médico, o serviço será aperfeiçoado e realizado 

com zelo e o devido respeito que o cidadão mateense merece. 

Isso começa com a valorização do profissional de saúde que deverá receber 
mais qualificação, treinamento, respeito e melhor remuneração para o 

desempenho de suas funções.    

Continuaremos focando a qualificação e melhora dos modelos de atenção à 
saúde básica, com atividades na promoção, prevenção e recuperação em 
saúde, realizando programas especiais para a criança, a mulher, o homem e 

a melhor idade, com atendimento acolhedor e integral do cidadão. 



Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e 

sustentabilidade de ações eficientes e efetivas, focando a gestão de 
qualidade que garanta uma Saúde Pública que atenda às necessidades da 

população. Dentre as propostas de trabalho destacamos: 

1 - Implantar redes de assistência à saúde (saúde mental, psicossocial, do 
idoso, urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades 

especiais) com adoção de linhas de cuidado e protocolos de atendimento; 

2 - Manter equipes de atendimento do ESF (estratégia de saúde da 
família) com cobertura de 100%, expandindo os atendimentos em 
conjunto com todos os programas preconizados pelo ministério da 

saúde; 
3 - Ampliar as ações de saúde na área rural do município; 

4 - Manter em pleno funcionamento a Central de Ambulâncias de São 
Mateus e criar a do Km 41 e a do Guriri 

5 - Ampliar os convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos 

eletivos e ambulatoriais; 
6 - Aprimorar os sistemas informatizados nas unidades; 

7 - Ampliar o modelo de assistência farmacêutica e de insumos; 
8 - Revitalizar sempre que necessário as unidades de saúde; 
9 - Fortalecer a rede de saúde mental e ampliar o atendimento a 

dependentes químicos, com ênfase no enfrentamento da 
dependência de crack e outras drogas em parceria com o governo 

estadual; 
10 - Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, 

mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 

especializada; 
11 - Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da 

criança com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade; 
12 - Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos 

portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo; 
13 - Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das 

ações de promoção e vigilância em saúde; 

14 - Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização 
e democratização das relações do trabalho dos profissionais de 

saúde, dando ênfase à consolidação do plano de carreira, cargo e 
vencimento; 

15 - Intensificar as ações de combate ao aedes aegypti de acordo com o 

plano de contingencia municipal; 
16 - Fortalecer o programa de atendimento domiciliar a pacientes 

acamados, a doentes crônicos pela equipe multiprofissional; 
17 - Continuar parceria com o governo do estado para regularizar e 

garantir o fornecimento de medicamentos de alto custo; 

18 - Garantir o acesso dos usuários ao fornecimento de próteses 
dentárias mediante necessidade e critérios de avaliação preconizados 

pela Secretaria de Saúde Municipal; 
19 - Manter a UNIDADE DE SAÚDE DE NESTOR GOMES E A DE GURIRI 

em funcionamento das 07h às 19h,  ambas com médicos de plantão; 

20 - Conservar frota de veículos da Secretaria de Saúde Municipal; 
21 - Manter e ampliar oferta de medicamentos da Farmácia Básica; 



22 - Garantir o desenvolvimento dos programas de atenção básica à 

saúde bem como, as coberturas vacinais; 
23 - Expandir o Programa de Saúde Bucal com a contratação de 

cirurgiões dentistas, aumentando a oferta de vagas para tratamento; 
24 - Garantir o funcionamento do Programa de Planejamento Familiar 

para realização de laqueaduras e vasectomias; 

25 - Aquisição de equipamentos para realização de atividades físicas. 
26 - Construção do Centro de Controle de Zoonoses 

EIXO 5 – DA GESTÃO 

O maior investimento que uma administração pública pode realizar é nas 

pessoas. 
Os servidores municipais precisam ser mais respeitados e valorizados, pois 

são eles os guardiões do município. 
Os direitos garantidos por lei aos servidores serão respeitados e as dívidas 
de administrações anteriores serão pagas, conforme um calendário que será 

construído com base na capacidade de pagamento da prefeitura.  
É o servidor público o elemento principal para a construção de uma cidade 

mais organizada, mais limpa, com boa qualidade de ensino e bom 
atendimento na área da saúde, além das atividades de construção, 
fiscalização e modernização da cidade 

Para os próximos quatro anos, além de manter o controle dos gastos 
públicos, é necessário contar com um melhor sistema de planejamento, 
controle e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e 

financeiros, direcionado para a modernização da gestão, eficiência dos 
serviços públicos e desburocratização. 

Na Secretaria de Administração é preciso montar o Departamento de 

Recursos Humanos (RH) com estrutura também de atendimento ao servidor 
em seus momentos difíceis.  

Para isso, o RH precisa contar com o serviço de atendimento ao servidor 

com psicólogo e assistente social. 

A capacitação dos servidores é de fundamental importância para melhorar o 
atendimento ao público e para a ampliação do conhecimento a respeito de 
suas atribuições. 

As secretarias e os cargos comissionados deverão ser prioritariamente 

preenchidos por servidores efetivos da prefeitura, pois são profissionais que 
já conhecem o funcionamento da máquina pública. É preciso valorizar o 

servidor para aumentar a sua autoestima. 

Serão criadas duas subprefeituras – uma no Guriri e outra do Km 41. Para o 
funcionamento de ambas, deverão ser escolhidos servidores que já são 

moradores desses respectivos locais. 

O funcionamento da prefeitura deverá retornar para o Centro da Cidade e 
algumas secretarias deverão ser instaladas no Sítio Histórico do Porto que 



será antes reformado e contará com um bom acesso rodoviário. Isso 

diminuirá custos de aluguel.  

Será criado o programa de renovação da frota municipal e de 
equipamentos; 

Será criada a Ouvidoria Pública Municipal; 

Melhorar o atendimento online dos serviços aos contribuintes. (IPTU, 

Certidões Negativas, NFSe, entre outros) para diminuir a burocracia; 

O plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos 
municipais devem ser revistos para superar as injustiças salariais de muito 

anos e os débitos para com os servidores devem ser quitados dentro das 
possibilidades do município, nomenor espaço de tempo possível; 

É necessário a implantação de um programa de atenção, vigilância e 

promoção à saúde do servidor; 

Todos os serviços da Prefeitura deverão ser informatizados para melhorar o 
atendimento ao cidadão.  

EIXO 6 – DO SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE  

 
1 – Do saneamento básico  
O município de São Mateus ainda está muito atrasado em relação ao 

atendimento da população em relação ao saneamento básico. 
Ainda há vários bairros sem coleta de esgoto e o esgoto coletado é jogado 

em córregos, sem nenhum tratamento.  
Há ainda problemas graves no abastecimento de água na cidade de são 
Mateus, no Guriri e em várias localidades do município.  

O novo marco regulatório do saneamento vai proporcionar a universalização 
dos serviços de água e esgoto e lixo. 

É de conhecimento de todos que o serviço de abastecimento de água do 
município está defasado em todos os sentidos. Por isso se faz necessário 
algumas medidas para melhoria do sistema enquanto não se faz a 

concessão desse serviço.  
1.1 – Buscar recursos através de parcerias para a construção de um 

“degrau hidráulico”, na calha do rio São Mateus, acima da localidade 
de Jambeiro, proporcionando a criação de um reservatório de mais 
de 300 mil metros cúbicos de água, alimentado constantemente pelo 

fluxo do rio. Nesse local seria construído o novo ponto de captação 
de água para abastecimento da cidade de São Mateus. 

1.2 – buscar parcerias para a construção da barragem do córrego do 
Bamburral para servir como reservatório natural para coleta de água 
para abastecimento da cidade de São Mateus; 

1.3  - Construção de poços artesianos na região entre a localidade de 
Areinha e Rio Preto e outros dentro da ilha de Guriri para garantir o 

abastecimento do balneário, sem a utilização das águas do rio 
Mariricu que estão sofrendo a salinização constantemente. 

1.4 Construção de pequenas barragens e poços em locais em que a 
população esteja sofrendo com a falta de água potável.  



1.5 - Construir o emissário de esgoto no Córrego da Bica, desde o Centro 

da cidade até o córrego Ribeirão, antes do bairro Pedra D’Água, onde 
deverá ser construída a Estação de Tratamento de Esgoto de São 

Mateus, para despoluir o córrego da Bica. 
1.6 - Recuperar e reconstruir trechos do emissário de esgoto do Córrego 

Abissínia e Ribeirão, desde o início no bairro Aroeira até depois do 

bairro Morada do Ribeirão. 
1.7 - Recuperar a Estação de Tratamento de Esgoto do bairro SEAC. 

1.8 - Implantação de serviço de coleta de esgoto no Km 35, Nestor 
Gomes e outras localidades do interior e bairros de São Mateus;  

1.9 - Dar continuidade à implantação das redes de coleta de esgoto 

sanitário de Guriri e implantação de Estação de Tratamento de 
Esgoto desse balneário. 

 
2. Do Meio Ambiente 

As ações governamentais ligadas ao meio ambiente são de extrema 

importância para todos.  As propostas a seguir visam principalmente 
promover condições ambientais aceitáveis para o presente e para o 

futuro: 
2.1 - Finalizar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

2.2 - Buscar parcerias para a construção da Estação de Tratamento de 
Esgoto 

2.3 - Implantar o programa de coleta seletiva em todo o município de 

São Mateus; 
2.4 - Criar o programa Coleta Seletiva Rural; 

2.5 - Ampliar os Programas de Educação Ambiental; 
2.6 - Criar o programa Secretaria Itinerante: “A Preservação a serviço da 

vida”; 

2.7 - Ampliar os serviços prestados à população pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente; 

2.8 - Continuar apoiando iniciativas e incentivar os produtores rurais e 
proprietários rurais quanto as práticas de conservação do meio 
ambiente, entre elas: preservação de nascentes, cursos d’água e 

matas ciliares; 
2.9 -  Implantar o programa de monitoramento das atividades poluidoras 

no município; 
2.10 - Ampliar os estudos e levantamentos de dados ambientais do 

município de São Mateus, com ênfase na planície costeira, onde 

estão localizados nossos balneários; 
2.11 - Fortalecer as parcerias entre instituições de ensino superior e 

a secretaria de Meio Ambiente; 
2.12 - Revitalizar espaços públicos, como praças e jardins com base 

em conceitos ecologicamente corretos; 

2.13 - Implantação de um Parque da Cidade na região da Pedra 
D’Água, no antigo areal da prefeitura, local atualmente degradado 

por ter sido utilizado para descarte de entulhos e que, na verdade, é 
um sítio arqueológico. 

2.14 - Disponibilização de mudas, preferencialmente nativas, para 

recuperação de áreas degradadas e estímulo à educação ambiental. 
2.15 - Estabelecimento de parcerias com o Comitê de Bacia do Rio 

São Mateus 
 



 

 
EIXO 7 – CULTURA, ESPORTE E LAZER 

1 – Da Cultura 
São Mateus era considerada como berço cultural do Espírito Santo. No 
entanto, nas últimas décadas houve um desmantelamento dos fazeres 

culturais do município. Para recuperar nossa cultura é preciso: 
1.1 – Incentivar o teatro com a realização de festivais e oficinas nessa área; 

1.2 – Realizar festivais de música e dança; 
1.3 – Incentivar a criação de novos grupos folclóricos e apoio aos 

existentes; 

1.4 Realização da Festa de Santos Reis para que se torne um evento de 
projeção nacional; 

1.5 – Criação de um portal na entrada da Pedra D’Água; 
1.6 – Criação do  Museu do Reis de Boi e montagem de uma loja de artigos 

de lembranças relacionados ao folclore na Pedra D’Água; 

1.7 – Criar um programa de formação de músicos em parceria com a Lira 
Mateense; 

1.8 – Resgatar o desfile da Escola de Samba e formação de blocos 
carnavalescos; 

1.9 – Apoiar os grupos de capoeira; 
1.10 – Criar um programa de apoio aos artesãos com realização de 

oficinas e   feiras; 

1.11 – Criar espaço próprio para a venda de produtos do artesanato no 
Mercado Municipal e em outros pontos do município; 

1.12 – Criação de um espaço próprio (galeria) para exposição e venda de 
trabalhos artísticos em geral. 

1.13 – Buscar parceria para construção de uma sede para a Biblioteca 

Municipal e sede do Arquivo Municipal. 
1.14 – Buscar parceria para a realização do projeto de Consolidação da 

Ruina da Igreja Velha visando à sua proteção e revitalização e 
ampliação da Praça José de Anchieta;  

1.15 – Criação do Museu de Arqueologia para abrigar achados 

arqueológicos do Estado do Espírito Santo, na Pedra D’Água;  
1.16 - Construção do Teatro Municipal de São Mateus. 

 
2 – Do Esporte e Lazer 

As atividades esportivas são importantes para a convivência, o 

aprendizado da disciplina, o desenvolvimento físico e emocional das 
pessoas.  

O apoio do governo municipal também foi reduzido nos últimos anos 
dando grande prejuízo ao desenvolvimento da juventude. Para 
recuperarmos o tempo perdido apresentamos as ações nessa área: 

2.1 - Criar o programa “Cidade Olímpica” que tem por finalidade implantar 
em cada bairro uma ou mais modalidades esportivas, visando à 

formação de atletas para disputar as futuras olimpíadas e a uma maior 
integração entre os jovens dos diversos bairros; 

2.2  - Retomada do Projeto PAIES;( Programa de Ações Integradas 

Esportivas) 
2.3 - Implantação de núcleos do Projeto PAIES no Balneário de Guriri; 

2.4 - Elaboração de Projetos de Rua de Lazer mensais e ou bimestrais; 
2.5 - Recuperação do Festival de Ginástica Rítmica Municipal: 



2.6 - Ampliar e apoiar a prática esportiva, com a inclusão de outras 

modalidades esportivas; 
2.7 - Apoiar eventos de lazer promovidos por instituições não 

governamentais; 
2.8 - Fortalecer o vínculo com o Estado para aquisição de mais recursos; 
2.9 - Reestruturar o Projeto Campeões do Futuro realizado em parceria com 

o Estado; 
2.10 - Melhorar a organização das Praças de Lazer e de Esporte, presentes 

em nosso município para que a população possa utiliza-la de forma 
segura e ordenada. 

2.11 - Elaboração de eventos esportivos, recreativos, informativos para os 

jovens e de dança para proporcionar a população Mateense momentos 
de Lazer e conhecimento; 

2.12 - Construção de novos espaços Poliesportivos; 
2.13 - Reforma completa do Ginásio Municipal Antônio Houri ; 
2.14 - Conclusão das Obras do Campo de Futebol de Guriri; 

2.15 - Construção do Campo de Futebol no Nativo; 
2.16 - Construção do Ginásio poliesportivo de Guriri; 

2.17 - Apoiar e incentivar os eventos de artes marciais em geral. 
2.18 - Apoiar os clubes de futebol amador nas competições estaduais. 

2.19 – Construção de Centros Poliesportivos em bairros e vilas rurais  
 
EIXO 8 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 23, define que é de 

competência compartilhada da União, Estados e Municípios o combate às 

causas da pobreza, promovendo a integração social das pessoas 

desfavorecidas. 

Além da C.F., a Lei 8.742 de 07 de Dezembro de 1993, conhecida como 

LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), dispõe sobre a organização da 

Assistência Social, tendo como características a descentralização e 

participação. Informa sobre o SUAS (Sistema Único da Assistência Social) 

que se organiza na Proteção Básica (CRAS) Centro de Referência de 

Assistência Social e a Proteção Especial Média Complexidade (CREAS) 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Alta 

Complexidade, que são os acolhimentos institucionais. Essa rede sócio 

assistencial cumpre importante papel político no fortalecimento do SUAS. 

São Mateus conta com cinco CRAS: Pedra D’Água, Porto (atualmente 

funcionando no Centro da cidade), Ayrton Senna, Guriri e Quilombolas. Os 

três últimos com sede própria e os dois primeiros em sistema de aluguel.  

Conta também com um CREAS e acolhimentos institucionais: um para 

Criança de zero a doze anos incompletos e um para Adolescentes de 12 a 

18 anos. Todos em sistema de aluguel. 

A Sociedade Santa Rita de Cássia, uma organização não governamental, é 

mantenedora do Lar dos Velhinhos,  um acolhimento institucional para 

Idosos acima de 60 anos. (ONG). 



A Política de Assistência Social tem que oferecer esse conjunto de serviços 

para garantir que o cidadão não fique desamparado por ocasiões de 

situações inesperadas. A oferta dos serviços vem para fortalecer as famílias, 

desenvolvendo sua autonomia, e apoiando-as para que superem eventuais 

dificuldades em acessar os direitos sociais. 

A Assistência Social necessita avançar no município, pois ainda se encontra 

na gestão básica e muita coisa necessita ser melhorada, para desenvolver 

um trabalho de excelência e avançar para a Gestão Plena. 

 

PRINCIPAIS DESAFIOS: 

1 – Melhoria da estrutura física dos equipamentos (construção dos CRAS, 

CREAS e Casas de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes); 

2 – Aprimorar  os CRAS e CREAS com capacitação continuada das equipes 

técnicas e concurso público. 

3 – Instalação de um Centro POP – Centro de Referência para atendimento 

à População em Situação de Rua; 

4 – Criação de um Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência 

Doméstica;  

5 – Maior ênfase nas campanhas contra os diversos tipos de violência 

sofridos pelas famílias, como a Violência Doméstica, Violência contra Idosos, 

Violência contra Crianças e Adolescentes, Trabalho Infantil, etc... 

6 – Criação de um Centro Integrado de Profissionalização para homens e 

mulheres; 

7 – Ampliar o atendimento realizado na qualificação profissional dos 

adolescentes (Menor Aprendiz) 

8 – Estruturar e apoiar as Cooperativas de Reciclagem de Lixo;  

9 – Trabalhar em conjunto com outras secretarias em ações de 

regularização fundiária e melhorias das residências sem condições mínimas 

de habitação.  

10 - Promover boas práticas para a população idosa, através da valorização 

e reconhecimento da Melhor Idade, com acesso adequado ao esporte, lazer, 

geração de renda, transporte, mobilidade urbana e demais ações voltadas 

para um envelhecimento saudável, evitando o isolamento social e o 

acolhimento institucional. 

11 – Promover campanhas educativas voltadas para a proteção das crianças 

e idosos; 



12 - Fortalecer e ampliar  as parcerias com o Governo Federal e Estadual e 

iniciativa privada.  

 
13) Em parceria com o Governo Federal e a Caixa Econômica, construir 

novas habitações e contribuir para a solução dos problemas relacionados às 
casas já construídas e que não foram entregues à população, visando à 

diminuição do déficit habitacional em nossa cidade. 
14) Criar um Plano Habitacional Rural, buscando junto à Caixa Econômica 
Federal, recursos para construção e reforma de habitações na zona rural, 

para diminuir o déficit habitacional do interior do município; 
 

15) Apoiar e fortalecer  as instituições filantrópicas que atuam em projetos 
sociais.  
 

São Mateus, 24 de setembro de 2020. 
 

 
Eliezer Ortolani Nardoto  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


