
Eleições 2020 – São Mateus – Espirito Santo 
Coligação Majoritária O NOVO, A FORÇA E O PROGRESSO 

PATRIOTA – PROS – PSB - SOLIDARIEDADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO 
SÃO MATEUS – ES 

2021/2024 
 

 

 

PREFEITO: FERREIRA JUNIOR 

VICE PREFEITO: Dr. RONALDO THOMAZINI 
 



Eleições 2020 – São Mateus – Espirito Santo 
Coligação Majoritária O NOVO, A FORÇA E O PROGRESSO 

PATRIOTA – PROS – PSB - SOLIDARIEDADE 
 

1.0 – INTRODUÇÃO  
 
O Plano de Governo da Coligação “O NOVO, A FORÇA E O PROGRESSO” do município de São 
Mateus-ES apresenta uma proposta de gestão administrativa municipal que leva em 
consideração  aspectos sociais, econômicos, culturais, esportivo e ambientais apresentadas 
por lideranças representativas de entidades partidárias, dos movimentos civis organizados, 
de associações comunitárias e de técnicos especialistas das diversas áreas da 
administração pública que levaram em consideração os sentimentos da população que 
anseia por uma transformação social.   
Os objetivos da Coligação “O NOVO, A FORÇA E O PROGRESSO”, é recolocar a cidade de São 
Mateus no rumo do desenvolvimento econômico, restabelecer sua autonomia política, 
gerar emprego e renda, melhorar a qualidade dos serviços públicos e justiça social.  
Acrescentamos que o Plano de Governo 2021-2024 da Coligação “O NOVO, A FORÇA E O 
PROGRESSO” é parte integrante do PROJETO SAMA 500 que prevê transformação de uma 
São Mateus em cidade uma humana, inclusiva e sustentável, com serviços públicos de 
qualidade e justiça social. 
Por fim, há de se mencionar que o presente documento, que atende as exigências legais da 
Justiça Eleitoral para o registro de nossa candidatura, será utilizado como referência nos 
debates e nas reuniões com a população de nossa cidade e com as suas entidades 
representativas, para o desafio que está por vir.  
 

2.0 DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO  
 
A diretriz principal da gestão será imprimir a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, 
objetivando o atendimento das necessidades básicas da população, respeito a dignidade das 
pessoas, estímulo ao crescimento da economia em favor da geração de emprego e renda, o 
desenvolvimento de políticas sociais. Ser protagonista e indutor no processo de equilibrar a 
preservação e sustentabilidade do meio ambiente, com o avanço de empreendimentos 
motrizes. A redução das diferenças regionais, por meio de projetos integrados, capazes de 
equalizar a oferta de serviços públicos e priorizar o atendimento de qualidade nos bairros 
colocando a gestão municipal mais próxima de quem mais precisa. 
 

3.0 PRIORIDADES DE GESTÃO 
3.1 As prioridades da administração municipal se caracterizam em ações de Curto, 

Médio e Longo Prazo.As prioridades da administração municipal se caracterizam em 
ações de Curto, Médio e Longo Prazo. 
3.1.1 Ações de curto prazo - estarão voltadas a qualificação urgente dos serviços 

públicos básicos, em níveis realmente adequados ao atendimento das 
necessidades da população. Restabelecendo e garantindo a execução dos 
serviços de rotina. Em paralelo a equipe da futura gestão formará uma 
equipe técnica com profissionais multidisciplinares que farão o diagnóstico 
da saúde financeira do município, bem como avaliando os programas, 
ações e convênios mantidos com outros entes e entidades públicas e 
privadas. Ainda neste primeiro período será realizado o ajuste da “máquina 
pública” adequando o tamanho da prefeitura, as reais necessidades da 
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população, diminuindo o custeio, buscando novas fontes de financiamento 
e implementando uma gestão por resultados, exigindo a e eficiência, 
eficácia e efetividade das ações em todas as áreas de governo. 

3.1.2  Médio prazo será implementado de novos programas de governo, a 
ampliando e renovando aqueles que efetivamente contribuíram com o 
desenvolvimento da cidade; 

3.1.3 A longo prazo  almeja a melhora significativa entre a relação recursos 
aplicados e resultados alcançados. Paralelamente, a promoção e discussão 
das diretrizes para o crescimento da cidade, sem comprometimento da 
qualidade de vida, olhando o futuro de forma planejada e em sintonia com 
as crescentes demandas da população. E definindo como prioridades 

3.1.3.1 Melhoria na mobilidade urbana; 
3.1.3.2 Melhoria na área da educação, com planejamento e 

reorganização de vagas, horários de atendimento, qualificação 
de professores e melhoria dos índices do IDEB do ensino 
fundamental;  

3.1.3.3 A saúde receberá um choque de gestão administrativa e, 
recursos necessários para que o cidadão possa ser atendido 
rapidamente e de forma digna, e diagnosticado e tratado no 
mais curto espaço de tempo; 

3.1.3.4  Segurança Pública – aperfeiçoamento das atribuições da 
Guarda Municipal, a fim de que possa se fazer mais presente e 
com competência;  

3.1.3.5 Políticas de Sociais - de inclusão, amparo e proteção ao idoso, 
jovens, deficiente e pessoas em vulnerabilidade social; 

3.1.3.6 Desenvolvimento Econômico – Incentivar, promover, financiar, 
apoiar empreendimentos motrizes indutores de emprego e 
renda. Convergir o crescimento econômico com a preservação 
ambiental; 

3.1.3.7 Reorganização administrativa municipal – Promover profundas 
mudanças administrativas a fim de emplacar uma estrutura 
enxuta, profissional e de resultados de excelência. 

4.0 Propostas Setoriais 
 

4.1 Saúde 
 
4.1.1 A prefeitura não medirá os esforços para implantação de uma dinâmica 

moderna que resulte a garantir aos cidadãos o acesso a consultas, exames 
e tratamento dignos.  E Algumas propostas na área da saúde se farão 
necessárias:  

4.1.1.1  Ampliação da capacidade de atendimento; 
4.1.1.2  Manter estoques suficientes de medicamentos e logística de 

distribuição; 
4.1.1.3 Melhorar o controle e rapidez para o atendimento, consultas, 

exames, bem como o acesso aos profissionais especialistas; 
4.1.1.4 Modernizar equipamentos clínicos e unidades de saúde; 
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4.1.1.5 Fortalecimento da gestão e da prestação do Sistema Municipal 

de Vigilância em Saúde, no que se refere à vigilância alimentar 
e nutricional, epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do 
trabalhador e do laboratório municipal de saúde; 

4.1.1.6 Implantação de novas unidades de saúde em regiões onde 
forem constatados a necessidade; 

4.1.1.7 Qualificar a gestão do sistema de saúde e da Secretaria de 
Saúde, com ênfase no financiamento, na administração e 
capacitação de recursos humanos, na tecnologia da informação 
e da comunicação e no diálogo com servidores e comunidade; 

4.1.1.8  Promover e implementar as ações de bem estar animal, 
difundindo o tratamento ético e respeitoso aos animais; 

4.1.1.9  Buscar parcerias com a Secretaria de Estado da Saúde com 
ênfase acelerar a implantação do SAMU; 

4.1.1.10  Implantar programa de atenção domiciliar, 
promovendo a saúde, prevenindo e tratando de doenças em 
domicilio, integrando as redes de atenção à saúde, através da 
estratégia de saúde da família. 

5.0 Educação 
 

5.1 A educação qualificada é a base do futuro de nossa sociedade. A oferta pública de 
vagas nas escolas e creches é a certeza da boa formação de nossas crianças e jovens. 
O aprendizado com qualidade será um dos grandes objetivos da gestão municipal. 
Entendemos que o futuro da cidade e o aumento da qualidade de vida, passa pela 
alfabetização, transmissão do conhecimento e aplicação destes, no seio da 
sociedade. 

5.2 As principais propostas para a educação são:  
5.2.1 Ampliar a rede municipal com vagas suficientes para o atendimento a 

demanda do municipio; 
5.2.2 Promover as reformas necessárias nos prédios das escolas para que os 

alunos tenham segurança e conforto; 
5.2.3 Viabilizar programas educacionais, de inclusão, profissionalizantes, 

vocacionais, em tempo integral; 
5.2.4 Promover parcerias com as Associações de Pais e Professores - APP para a 

utilização dos espaços públicos, voltados a integração entre comunidades 
e difusão do esporte, da cultura e lazer; 

5.2.5 Melhorar as condições de trabalho dos professores, viabilizar salários 
compatíveis dentro da realidade econômica municipal, estabelecer agenda 
positiva com diretores de escolas; 

5.2.6 Criar possibilidades de incrementos do conteúdo pedagógico, englobando 
as raízes culturais do município, educação ambiental e financeira; 

5.2.7 Promover a formação continuada de professores em torno da educação 
integral, englobando as dimensões pedagógica e administrativa; 

5.2.8 Consolidar as diretrizes pedagógicas e as matrizes curriculares municipais 
para o desenvolvimento da educação integral e ampliação da jornada 
escolar; 
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5.2.9 Construir, reformar e equipar laboratórios de aprendizagem avançada; 

 
 

6.0 Segurança Publica 
 

6.1 Mesmo sendo ciente que a segurança pública é uma atribuição do Estado, ao nosso 
entendimento o município como gestor público tem obrigações tambem de zelar 
pela segurança de nossos cidadãos.  A escalada vertiginosa do aumento da 
criminalidade devido as ações de bandidos e facções criminosas resultaram no 
medo e na sensação de insegurança da população. A crise econômica agrava ainda 
mais o quadro, expondo a população a diversos riscos. O aumento do número de 
meliantes e andarilhos e usuários de drogas tem contribuído para o número de 
ocorrências de ações criminosas nas ruas de nossa cidade, independente de alguns 
serem vítimas do desemprego, ou da falta de oportunidades, a opção pelo crime 
não pode ser tolerada pelas autoridades. A administração municipal com objetivo 
de se fazer presente na construção de soluções e dentro de suas competências 
apresenta alternativas de parceria com as policias civil e militar no intuito de 
empregar de forma eficaz o efetivo da guarda municipal será uma diretriz a ser 
adotada. Na área de segurança pública apresentaremos as propostas iniciais:  
6.1.1 Policiamento ostensivo, como programas de ronda 24 horas; 
6.1.2 Unidades móveis da guarda municipal em pontos de maiores 

suscetibilidades de crimes; 
6.1.3 Criar programas que promovam a segurança no perímetro das escolas e 

combate ao assédio as crianças e jovens; 
6.1.4 Aumento das unidades de vigilância eletrônica e manutenção permanente 

destas; 
6.1.5 Intensificar a participação da GMF, no auxilio as crianças no entorno das 

escolas públicas em especial na travessia de ruas nos horários de entrada e 
saída da escola; 

6.1.6 Construção do portal de Guriri com uma unidade da polícia civil e militar e 
órgãos estaduais de fiscalizações; 

6.1.7 Criar o Grupo Municipal Especial para prevenção, acolhimento e 
tratamento dos usuários de drogas, liderado pelo Prefeito, e composto 
pelas Secretarias Municipais e representantes da Polícia Civil, Polícia 
Militar, Guarda Municipal e sociedade civil organizada; 

6.1.8 Promover o funcionamento efetivo do GGIM – Grupo de Gestão Integrada 
Municipal – visando identificar oportunidades e alternativas de ações para 
produzir segurança pública a partir da prevenção e repressão ao crime e à 
violência de maneira mais efetiva e integrada; 

6.1.9 Ampliar para todo o município o projeto REPAS – Rede de Promoção de 
Ambientes Seguros – visando detectar problemas no Município, 
apresentando soluções as demandas, promovendo ações em conjunto para 
a melhoria da segurança. 
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7.0 MOBILIDADE URBANA 

 
7.1 O município de São Mateus é um destino turístico preferido do Espirito Santo e 

Região Sudeste por suas belezas naturais. No período das festas de final de ano, das 
férias escolares e do carnaval trânsito fica caótico no balneário. O centro do 
município devido sua geografia acidentada dificulta o trânsito de veículos e 
pedestres. Para a melhoria  do transporte coletivo de massa se faz necessária um 
amplo debate com a sociedade para uma reformulação do sistema, imprimindo 
qualidade, segurança, conforto ao usuário e transporte especifico aos deficientes, 
acidentados e gravidas, a fim de permitir o uso amplos do transporte público a todos 
os cidadãos e motivar os motoristas particulares a deixarem seus veículos e 
utilizarem o transporte coletivo. O centro da cidade não comporta mais veículos 
competindo com os pedestres e cabe um projeto de revitalização das vias públicas. 
Podem-se destacar alguns projetos na área de mobilidade urbana:  
7.1.1 Elaborar e implantar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana;  
7.1.2  Adequar todo o sistema de transporte público urbano às condições de 

acessibilidade, composto por veículos, pontos de parada, terminais e 
equipamentos urbanos, grade de horários e itinerários; 

7.1.3 Priorizar os modos de transportes não motorizados sobre os motorizados 
e dos serviços de transporte coletivo sobre o transporte individual 
motorizado;  

7.1.4 Promover uma nova política de circulação viária na cidade, dando 
prioridade ao transporte coletivo de qualidade; 

7.1.5 Adequar o horário de funcionamento da cidade, diluindo a concentração 
dos picos de circulação; 

7.1.6 Instalação do Projeto Mão na Roda.  
7.1.7 Ampliar o investimento em calçadas, ruas, e áreas exclusivas para 

pedestres, adequando à acessibilidade;  
7.1.8 Proteger os espaços destinados às ciclovias e ciclo faixas, deixando-os 

integrados ao sistema de transportes; 
7.1.9 Implantar área para estacionamento de automóveis e bicicletários junto 

aos Terminais de Integração; 
7.1.10 Promover uma ampla qualificação de motoristas, cobradores, taxistas, 

operadores de transporte turístico e escolar, através do Projeto 
“Capacitando os Amigos”; 

7.1.11 Incentivar o uso de combustíveis menos poluentes e controle da poluição; 
7.1.12 Implantar novas ciclovias; 
7.1.13 Realizar um programa de pavimentação de ruas. 
7.1.14 Melhorar a sincronia dos semáforos; 
7.1.15 Reavaliar os locais de estacionamento nos logradouros, incluir vagas 

rápidas e estacionamentos rotativos; 
7.1.16 Construir bicicletários público municipal; 
7.1.17 Implantar o projeto bicicleta compartilhada com diversos pontos de 

retirada e de devolução 
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8.0 SANEAMENTO BÁSICO 

 
8.1 A Ilha de Guriri é situada na cidade de São Mateus e possui aproximadamente de 30 

mil habitantes e no período de festas e férias recebe um número de turistas três 
vezes maior que sua população. E devido não possuir rede de coleta todo o seu 
esgoto é diretamente lançado no lençol freático. O restante do município de São 
Mateus possui uma rede de coleta de esgoto obsoleta que despeja  diretamente  
nos  córregos e rios  todo o seu volume de esgoto sem qualquer tipo tratamento, 
afetando a fauna e a flora, comprometendo o meio ambiente e contribuído para o 
surgimento de doenças causadas pela contaminação da água que impactam 
diretamente no sistema único de saúde. A urgência do emprego de programas e 
projetos que visem corrigir e coibir o lançamento de esgoto no lençol freatico, 
córregos e rios é prioridade de gestão. Expandir a oferta de tratamento sanitário 
será permanentemente cobrado da concessionária que opera este serviço no 
município. Os desafios são muitos, mas pode-se elencar alguns projetos : 
8.1.1 Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), visando a 

implantar o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais relativo aos processos de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 
das águas pluviais urbanas. 

8.1.2 Incentivar a ligação de esgoto residencial as redes públicas coletoras; 
8.1.3 Exigir da concessionária do serviço a expansão da oferta de serviços de 

esgotamento sanitário e abastecimento de água em velocidade, 
quantidade e qualidade compatível com o crescimento da cidade; 

8.1.4 Promover a estruturação de um sistema de regularização, com a definição 
de procedimentos e normas relativas ao disciplinamento das atividades 
relacionadas com limpeza de fossas;  

8.1.5 Elaborar projetos de sistemas coletivos alternativos de esgotamento 
sanitário em regiões isoladas, que por razões técnicas não haja viabilidade 
de integração à rede pública de coleta e tratamento ou de utilização de 
sistema individual; 

8.1.6 Elaborar convênios com o governo estadual e federal para o estudo, 
projeto e implementação da rede de tratamento do esgoto em todo o 
municipio; 

8.1.7 Conscientizar a população por meio de campanhas educativas sobre a 
importância da regularização das ligações na rede de esgoto e 
consequências negativas das ligações irregulares; 

8.1.8  Conscientizar a população, por meio de campanhas educativas 
permanentes, sobre a necessidade de diminuir a geração dos resíduos 
sólidos na fonte, a importância da separação, acondicionamento e 
disposição adequada dos rejeitos coletados; 

8.1.9 Realizar a campanha de educação ambiental baseada na lição dos 3R’s – 
reduzir, reaproveitar e reciclar – (reaproveitamento de materiais como 
matéria-prima para um novo produto); 

8.1.10 Promover a cooperação técnico-científica dos setores públicos e privados 
para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, 
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processos e tecnologias de reciclagem, reutilização e tratamento dos 
resíduos sólidos ambientalmente adequados; 

8.1.11 Criar e incentivar o programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis para 
aumento da massa de resíduos recicláveis desviados da coleta 
convencional; 

8.1.12 Procurar viabilizar juntos ao governo estadual e federal a Implantação da 
unidade de tratamento de resíduos orgânicos, como compostagem/ 
vermicompostagem e/ou digestão anaeróbia/bioenergia; 

8.1.13 Otimizar os roteiros de coleta especial, varrição e limpeza de ruas, com 
alteração de frequência, horários, percursos e pessoal envolvido; 

8.1.14 Estudar a disponibilidade de novas áreas para a destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos, priorizando a identificação de soluções 
consorciadas ou compartilhadas; 

8.1.15 Implantar estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente 
no sistema de microdrenagem e macrodrenagem;  

8.1.16 Elaborar plano para realização de limpeza e desassoreamento nos rios e 
corregos utilizados pelo sistema de drenagem e reflorestamento de suas 
margens; 

8.1.17 Projetar e implantar sistema de infiltração e detenção de águas pluviais nas 
áreas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco de inundação; 

8.1.18  • Elaborar projetos visando à minimização de inundações nas áreas 
delimitadas de alto risco de inundação; 

8.1.19 Implantar sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a 
Defesa Civil. 

8.1.20 Promover amplo debate com a sociedade sobre projetos de  viabilidade de 
melhora do abastecimento de água potável e coleta e tratamento de 
esgoto. 

9.0 CULTURA 
 

9.1 O orgulho de ser “Mateense ” precisa ser resgatado, valorizado e transmitido para 
as atuais e novas gerações. Um passado histórico glorioso onde constam em suas 
páginas as narrativas do inicio da construção do Brasil não pode ser apagado da 
memória de nosso povo. A preservação e disseminação da cultura Mateense devem 
estar contempladas nas ações de governo, a fim de manter as características, 
orgulho e a elevação da autoestima de nosso seu povo, que hoje assiste indignada 
sua cultura ser agredida e dizimada por habitantes externos, que não possuem 
qualquer afinidade com a nossa cidade e que apenas hoje exercem um papel 
exploratório das riquezas do município. Para tanto, o incentivo a artistas, artesões, 
músicos e todos com talentos de criar e interpretar as coisas da cidade é 
fundamental. Em destaque o JONGO, REIS DE BOI, CAPOEIRA, ALTA GASTRONOMIA, 
MUSICA e o TEATRO. Porém temos muitos outras as raízes guardam muitas outras 
pérolas culturais que precisam ser lembradas e incluída podem ser polidas e 
transformadas com todos que aqui escolheram para viver. Na área da cultura se 
apresentamos as seguintes propostas: 
9.1.1  Promover a capacitação de gestores, produtores e demais agentes 

culturais visando à qualificação da produção artística e cultural na cidade, 
aliada às novas tecnologias de informação e comunicação; 
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9.1.2  Adotar Turismo Cultural como uma das estratégias de desenvolvimento 

para São Mateus; 
9.1.3 Firmar parceiras com para a construção de um teatro municipal no 

município, para explorar o patrimônio cultural mateense e promover a sua 
diversidade, utilizando se necessários recursos da iniciativa privada por 
meio de patrocínios destinados a leis de incentivo, como a Lei Rouanet do 
Ministério da Cultura; 

9.1.4 Revitalização do Sitio Histórico de São Mateus; 
9.1.5 Apoio aos grupos folclórico municipais; 
9.1.6 Revitalização do festival nacional de teatro e da canção; 
9.1.7 Fomentar o empreendedorismo e valorizar a moda, o design, as artes 

urbanas, o grafite e a gastronomia, entre outras expressões culturais da 
atualidade, ligadas a atividades criativas, fortalecendo a economia da 
cultura; 

9.1.8 Estimular a produção cultural de São Mateus com o objetivo de reduzir 

desigualdades sociais e regionais, profissionalizando os agentes culturais, 

formalizando o mercado e qualificando as relações de trabalho na cultura, 

consolidando e ampliando os níveis de emprego e renda, fortalecendo 

redes de colaboração, valorizando empreendimentos de economia criativa; 

9.1.9 Propor a criação de Polos de Serviços voltados o Turismo local 

9.1.10 Valorizar a Sociedade Musical Lira Mateense, criando mecanismos que 
proporcionem melhores condições ao seu funcionamento.   

9.1.11 Criar o Projeto Praias Culturais: eventos, exposições culturais, 
apresentações musicais, de danças, peças teatrais e outras expressões 
artísticas, nas praias da cidade, incentivando especialmente a manifestação 
cultural mateense; 

9.1.12 Estabelecer parcerias e/ou convênios para apoio a projetos de iniciativas 
não governamentais que tenham relevância sociocultural, visando 
intensificar e qualificar a agenda cultural de São Mateus; 

9.1.13 Estimular e apoiar a produção de publicações sobre a história, a cultura e 
as artes, bem como a produção de material de formação e divulgação, 
jornais e revistas especiais sobre o universo cultural de São Mateus; 

9.1.14 Priorizar a Cultura como direito fundamental do cidadão, fazendo com que, 
junto com a Educação, a Saúde e a Ciência, Esporte, Meio Ambiente, Ação 
Social e Tecnologia, seja um importante vetor de transformação social para 
a construção de uma cidade melhor para as futuras gerações; 

9.1.15 Fortalecer a transversalidade da cultura nas diversas políticas públicas 
municipais, especialmente nas áreas da Educação, Desenvolvimento Social, 
Planejamento Urbano, Turismo, Saúde, Esporte, Meio Ambiente e 
Segurança Pública; 
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9.1.16 Fortalecer parcerias e/ou convênios com outras instituições para 

promoção de programas, projetos e ações voltadas à cultura inclusiva, 
proporcionando que pessoas com cegueira, baixa visão, surdez, deficiência 
mental ou física, autismo, entre outras situações, tenham acesso aos bens, 
produtos e serviços da cultura, dentro dos princípios de respeito e 
igualdade; 

9.1.17 Promover programas e ações que assegurem o acesso aos bens, serviços e 
produtos da cultura, e a liberdade de expressão de grupos minoritários e 
comunidades em situações de exclusão social ou de vulnerabilidade, ou 
ainda que envolvam questões de gênero, orientação sexual e etnia. 
 

10.0 ESPORTE E LAZER 
 

10.1 Os benefícios da prática do esporte são reconhecidos tanto na prevenção de 
doenças, mas também como filosofia de vida ou meio de sustento, como atleta. As 
estatísticas mostram que os projetos sociais vinculados ao esporte reduzem 
significativamente a evasão escolar e aumentam o índice de aprovação colegial 
entre os estudantes atletas. A integração das políticas de esporte, lazer e educação, 
ação social, cultura, saúde, segurança e meio ambiente se traduzem na construção 
da cidadania plena e na geração de novas oportunidades, refletindo diretamente na 
melhoria da qualidade de vida da população. As principais propostas da área: 
10.1.1 Desenvolver projetos esportivos de inclusão e integração social; 
10.1.2 Desenvolver projetos de formação esportiva; 
10.1.3 Implantar projetos para pessoas com deficiências; 
10.1.4 Incentivar projetos esportivos que usem o meio ambiente como área de 

prática; 
10.1.5 Ampliar a integração das atividades desportivas comunitárias com as áreas 

da educação, saúde e segurança pública; 
10.1.6 Orientar os atletas de ponta com relação a ações de marketing esportivo; 
10.1.7 Priorizar a realização de competições de modalidades onde haja atletas 

locais de destaque, aumentando o potencial de atração de novos 
praticantes; 

10.1.8 Viabilizar apoio em treinamento e competição a atletas de ponta; 
10.1.9 Priorizar a criação de espaços de lazer em áreas carentes, com a construção 

de mesas de dominó e xadrez, pista de ciclismo, pistas de skate, quadras de 
basquete de rua etc; 

10.1.10 Incentivar a realização de competições de lazer nos bairros, como 
corridas de rua, natação, canoagem, em praias etc.; 

10.1.11 Manter calendário intenso de atividades esportivas e de lazer nas praias, 
durante a temporada de verão; 

10.1.12 Oferecer atividades de esporte e lazer dedicadas à terceira idade nos 
balneários mais movimentados. Desenvolver projetos esportivos de 
inclusão e integração social; 

10.1.13 Desenvolver projetos de formação esportiva; 
10.1.14 Implantar projetos para pessoas com deficiências; 
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10.1.15 Incentivar projetos esportivos que usem o meio ambiente como área de 

prática; 
10.1.16 Ampliar a integração das atividades desportivas comunitárias com as 

áreas da educação, saúde e segurança pública; 
10.1.17 Criação de Convenio estadual e federal visando a aquisição, reforma, 

adaptação do complexo esportivo do GRECA  no bairro Santo Antônio para 
construção de uma vila olímpica municipal. 

10.1.18 Criação de Convenio estadual e federal visando a construção de ginásio 
poliesportivo com previsão para 3 mil pessoas aquisição, reforma e 
ocupação esportiva e social do complexo esportivo do GRECA  no bairro 
Santo Antônio. 
 

11.0 ASSISTENCIA SOCIAL 
 

11.1 Reestruturar os CRAS e CREAS através de investimento em recursos humanos, 
de melhoramento e ampliação da frota de veículos e obras nos espaços físicos de 
trabalho existentes; 

11.2 Implantar o Projeto “Cidade Solidaria”, que tem como objetivo a 
disponibilização de um local, onde os mais diversos profissionais poderão se dedicar 
ao voluntariado, incentivando e consolidando essa cultura, mobilizando as pessoas 
que querem fazer um trabalho voluntário, a se dedicar aos menos favorecidos; 

11.3 Potencializar o serviço PAEFI/Sentinela (Programa de Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos) para atendimento às crianças e adolescentes 
vítimas de violência; 

11.4 Construir abrigo municipal para Mulheres Vítimas de Violência, e em Situação 
de Rua; 

11.5 Estruturar e ampliar a oferta de atendimento ao CREAS Pop (Centro de 
Referência para População em Situação de Rua); 

11.6 Construir Centro de Atendimento as Pessoas Idosas, em parceria com a 
Secretaria de Saúde, para que os idosos passem o dia recebendo atendimento 
psicossocial e da área da saúde; 

11.7 Construir Abrigo para Crianças e Adolescentes vítimas de violência e em situação 
de vulnerabilidade; 

11.8 Criar e ampliar a Casa de Apoio a Pessoas em Situação de Rua; 
 

12.0 TURISMO 
 

12.1 A atividade turística é um fator responsável por parcela significativa da 
economia do município, composto por diversas atividades correlatas - é 
protagonista do turismo receptivo. As belezas naturais são o grande incentivo a 
vinda de turistas, que por consequência injetam moeda na economia local, o que 
traz consigo emprego, renda e geração de impostos.  
12.1.1 Elaborar e implantar o plano estratégico de turismo para São Mateus; 
12.1.2 Promover a articulação intersetorial e interinstitucional, visando garantir a 

infraestrutura adequada ao município de acordo com os princípios do 
planejamento, da sustentabilidade e da participação social; 
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12.1.3  Ampliar a oferta de chuveiros, sanitários nas praias da Ilha; 
12.1.4 Criar e capacitação guias de turismo, de acordo com as necessidades de 

segmentação do setor; 
12.1.5 Garantir a preservação dos conjuntos arquitetônicos históricos; 
12.1.6 Organizar um banco de dados com informações sobre produções artísticas 

e culturais, produtores e serviços correlatos; 
12.1.7  Criar e divulgar do calendário anual de eventos da cidade; 
12.1.8 Estimular e apoiar as Escolas de Samba, incrementar os desfiles e a 

divulgação do carnaval; 
12.1.9 Criar rede de postos de informações turísticas; 
12.1.10 Priorizar a captação e realização de  eventos esportivos, sobretudo de 

esportes ecologicamente corretos, como vela, surf, canoagem e ciclismo;] 
12.1.11 Promover a criação de via gastronômica; 
12.1.12 Criar o Portal de Guriri próximo a cabeceira da ponte do Rio Mariricu 

com instalações de equipamentos urbanos para o acolhimento do turista, 
proteção com atividades culturais, gastronômicas e ambientais. 

12.1.13 Instituir o Plano Diretor de Turismo, para promover o resgate cultural e 
histórico do Município de São Mateus, por meio de ações integradas de 
infraestrutura, segurança, atividades socioeconômicas e entretenimento; 

12.1.14 Incentivar a iniciativa privada, a implantar empresas de turismo 
receptivo, destinado a atender as pessoas que adquiriram o produto 
turístico ou que viajam a negócios e precisam de apoio em seus 
deslocamentos. Esse serviço corresponde à oferta turística, já que se trata 
da localidade receptora e seus respectivos atrativos, bens e serviços a 
serem oferecidos aos turistas lá presentes, bem como apresentar opções 
de atuarem no chamado turismo de negócios 
 

13.0 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

13.1 A administração municipal irá priorizar o desenvolvimento e geração de 
emprego e renda. Tendo responsabilidade de viabilizar o crescimento econômico 
sem agressão ao meio ambiente e promover um amplo debate com todo o setor 
produtivo municipal  visando criar um plano gestor de desenvolvimento que será 
incluso ao PROJETO SAMA 500 e para atingir o objetivos: 
13.1.1 Atrairemos os para os setores de logística, comercio exterior, petróleo, 

pesqueiro, cultura, turismo, comércio exterior, petróleo e gás natural, 
pesqueiro, cultura, turismo de lazer e de negócios, tecnologia da 
informação e outros;  

13.1.2  Estimular a construção de um Terminal Mateus, para escoamento de 
produção e para atividades de plataforma de exploração e produção de 
petróleo, para atendimento de toda a região, inclusive estados vizinhos; 

13.1.3 Implementar medidas que visem melhorar as estruturas e 
conservação do aeroporto municipal 

13.1.4 Implementar ações que visem consolidar os polos de saúde e 
educação; 

13.1.5 Implementar o polo empresarial do município; 
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13.1.6 Desenvolver a economia autossustentável, incentivando o 

empreendedorismo e vocações locais; 
13.1.7  Desonerar o setor produtivo, diminuindo o peso da burocracia com 

sistemas de informática integrados, agilizando a emissão de alvarás e 
licenças; 

13.1.8 Organizar e incentivar as redes de empreendimentos econômicos 
solidários, como fonte de geração de emprego e renda;  

13.1.9  Promover cursos de qualificação dos cidadãos em situação de 
desemprego, subemprego ou vulnerabilidade; 

13.1.10 Qualificar profissionalmente o beneficiário do Programa Bolsa Família e 
de seus dependentes.  
 

14.0 Meio Ambiente 
 

14.1 São Mateus tem enfrentado sérios problemas ambientais devido a 
degradação do meio ambiente. A futura gestão municipal estabelece como 
prioridade: 
14.1.1  Rever os procedimentos na administração municipal, eliminando 

desperdícios em todos os setores, tornando-se exemplo para a sociedade 
na redução de consumo e reaproveitamento de materiais; 

14.1.2 Fazer do Conselho Municipal de Meio Ambiente um fórum de participação 
social ativa para propor, recomendar e editar normas a melhoria da 
qualidade ambiental de São Mateus; 

14.1.3 Formular e implementar políticas públicas voltadas à educação para o 
consumo consciente em todos os setores da sociedade, com apoio das 
redes escolares pública e privada em todos os níveis de ensino; 

14.1.4 Aperfeiçoar as diretrizes e instrumentos de gestão para que os 
investimentos em saneamento básico sejam garantidos e possam 
beneficiar toda a população, em especial aquelas em maior estado de 
vulnerabilidade; 

14.1.5 Propor ações direcionadas à proteção do meio ambiente para áreas 
urbanas com incentivo a arborização urbana por meio da criação do IPTU 
verde, promovendo bonificação para os moradores que plantarem ou 
conservarem áreas verdes no perímetro urbano; 

14.1.6 Proporcionar para zona rural incentivo e pagamento por serviços 
ambientais prestados por pequenos produtores rurais que adotam práticas 
conservacionistas do solo, recuperação e produção de água, proteção de 
mananciais e remanescentes florestais; 

14.1.7 Incentivar o consumo consciente dos recursos naturais ou mesmo 
industrializados, promovendo o fortalecimento e a cobrança da logística 
reversa e ampliando a coleta seletiva em todo Município; 

14.1.8 Desenvolver de forma planejada, em estreito alinhamento com as Políticas 
Nacional e Estadual de Educação Ambiental, ações de educação e 
conscientização de forma diferenciada para população urbana e rural, 
respeitando sempre a característica de cada ambiente, cultura e modo de 
vida; 
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14.1.9 Apoiar e incentivar inovações tecnológicas para captação, armazenamento 

e uso das águas de chuva, utilização de fontes renováveis de energia, além 
de estabelecer mecanismos de incentivo a preservação das áreas verdes 
existentes em ambiente urbano; 

14.1.10 Ampliar a arborização de rua, com espécies adequadas e participação 
de moradores no plantio e cuidados dessas árvores; 

14.1.11 A partir do mapeamento do Plano da Mata Atlântica, elaborar mapa de 
risco de acidentes naturais no município, adotando mecanismos de 
monitoramento dos riscos para a sociedade; 

14.1.12 Desenvolver plano intermunicipal de turismo sustentável, com foco no 
aproveitamento do potencial ambiental e hídrico do Município e região; 

14.1.13 Fortalecer o Consócio CONORTE para busca da gestão integrada regional 
dos resíduos sólidos; 

14.1.14 Ampliar o conceito de gestão territorial através do apoio e 
fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica, proporcionando o 
desenvolvimento de ações integradas e permanentes para a promoção do 
uso sustentável dos recursos naturais, da melhoria das condições 
socioambientais, do aumento da quantidade e da melhoria da qualidade da 
água para os diversos usos; 

14.1.15 Aperfeiçoar os processos de controle ambiental desde o licenciamento 
a fiscalização, proporcionando condições necessárias para o servidor 
prestar um ótimo serviço a sociedade; 

14.1.16 Implantar sistema de monitoramento da qualidade e disponibilidade da 
água doce em rios, córregos, lagoas e águas subterrânea, de modo a 
ampliar o controle no uso dos recursos hídricos; 

14.1.17 Elaborar, com o objetivo de preservar e recuperar as áreas de 
preservação permanente de toda a orla, a demarcação ao longo de toda a 
faixa urbanizada de praia, a sua sinalização; 

14.1.18 Implementar a substituição de lixeiras quebradas ou aterradas por 
lixeiras novas, dispostas em até 300 metros de distância uma da outra, em 
todo o perímetro da orla, abrangendo as faixas de areia e calçadão; 

14.1.19 Elaborar e Implementar, através de parcerias com instituições 
acadêmicas e entidades públicas, um projeto de educação ambiental, 
visando à conscientização dos usuários das praias sobre a importância da 
preservação desse importante fragmento do bioma Mata-Atlântica e 
vegetação de restinga; 

14.1.20 Fortalecer a implantação das ações previstas na Política Estadual de 
Resíduos Sólidos; 

14.1.21 Identificar e proteger as encostas e áreas degradadas e de risco.  

 

15.0 Direito das Mulheres 
15.1 As mulheres mesmo sendo maioria da população de São Mateus e  

Ocuparem papeis de grande importância nas famílias e no setor produtivo da 
sociedade mateense são constantemente vítimas da falta de valorização,  
preconceito e da violência urbana e doméstica. A futura gestão assume o 
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compromisso de combater a injustiça praticada contra nossas mulheres 
mateenses e propõem: 
15.1.1 Produzir e disseminar conhecimento, numa tentativa de romper com os 

usuais preconceitos e estereótipos que prevalecem sobre a violência contra 
mulheres; 

15.1.2 Projetos de conscientização e orientação para mulheres e seus 
dependentes sobre medidas para identificar a violência doméstica, os 
meios legais e amparados pela Lei Maria da Penha. Queremos conscientizar 
as mulheres do município, mostrá-las que não estão desamparadas 
(legalmente e socialmente) e que há recursos constitucionais para ajudá-
las; 

15.1.3 Divulgar o combate de todos os tipos de violência seja ela: física, 
psicológica, moral, sexual e patrimonial nas comunidades, escolas, mídia 
local, postos de saúde, associações, e mídias sociais, para que alcancem os 
diversos públicos, tais como mulheres, homens e crianças; 

15.1.4 Fortalecimento das ações do Creas – Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social, onde são inseridas pessoas vítimas de violência; 

15.1.5 Aprimorar as estratégias preventivas através da guarda municipal nas 
escolas, praças e museus; 

15.1.6 Criar mecanismos que aproximem o Conselho Tutelar dos demais órgãos 
de segurança para poder resguardar das crianças e adolescentes; 


