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São Mateus- ES 
Setembro de 2020 
INTRODUÇÃO 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

O Partido Liberal -22 com a candidatura do Pastor Nilis Castberg Machado de Souza e do 

vice Coronel Marcos Assis, apresenta seu Plano de Governo para 2021/2024 com a 

convicção de que podemos reconstruir a São Mateus dos nossos sonhos. Vamos criar, 

apoiar, estimular, ampliar e inovar os projetos nas áreas de Educação, Saúde, Segurança, 

Sustentabilidade e Desenvolvimento para colocar São Mateus nos trilhos do progresso e 

potencializar à nossa cidade ao topo de uma das melhores cidades do Brasil para morar, 

investir e visitar. 

Elaboramos este programa levando em consideração as necessidades de todos 

mateenses, para buscar soluções inovadoras e corajosas, no presente e no futuro. O nosso 

objetivo é  propor um plano de governo que cuide da nossa cidade para que ela cuide das 

nossas famílias. 

Este Plano de Governo tem por objetivo apresentar à justiça eleitoral, ao eleitorado e 

população mateense em geral, as principais propostas para a futura Administração 

Municipal, no período de 01/01/2021 a 31/12/2024, do Partido Liberal através da 

candidatura majoritária: Nilis Castberg (Pastor Nilis), Prefeito e Marcos Assis Batista 

(Coronel Marcos), Vice - Prefeito. 

 

O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida 

ao longo da trajetória de vida de ambos, como moradores de São Mateus e suas vivências 

que agregam: Nilis Castberg como admirável líder religioso e Coronel Marcos por sua 

notável carreira na  Polícia Militar do ES. O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma 

gestão realmente comprometida com a população mateense.  

 

Neste sentido, contempla em todos os setores ideias inovadoras que tem como eixo central 

a articulação interinstitucional, e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas 

que atuam no âmbito municipal, estadual e federal, tanto na esfera pública como na privada, 

de forma que estas instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social.  
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Neste período, o candidato pretende implementar um novo Modelo de Gestão na 

administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes em serviços 

críticos para a população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de 

atuação do Governo. 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está voltado 

para geração de emprego e renda, segurança pública , educação e  o setor da saúde no 

que diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar, como também a preocupação o surgimento 

de diversas epidemias que tem atingido boa parte da população nos últimos tempos.  

Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e implantar outros, 

que juntos garantam à comunidade uma assistência digna e contínua, através das 

estratégias constantes do corpo deste Plano.  

A característica principal da economia de São Mateus é a sua diversificação, agricultura, 

pecuária, turismo e fruticultura, petróleo e gás e serviços, atividades fortíssimas no 

Município. Também merece destaque especial o petróleo, explorado desde os anos 60. 

Além disso, o comércio local é referência no norte do Estado e extremo sul da Bahia. 

 

Além das ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a assumirem uma 

postura proativa em relação à conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das 

praças e quadras de esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os 

clubes de futebol, por exemplo.  

 

Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração 

pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao 

desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, 

educação, lazer, segurança, habitação) da nossa gestão e que se encontram elencadas ao 

longo deste documento.  

 

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores 

como: família, trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, 

criatividade e, acima de tudo planejamento para o desenvolvimento social e econômico. 

Esses são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e 

verdadeiramente comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória 

política.  
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Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a legislação 

(federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão ao princípio da sustentabilidade 

econômica e socioambiental.  

Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas 

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

contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da 

gestão quando a administração se abrirá à participação da comunidade.  

O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento e 

rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina 

de execução e meritocracia, também possibilitará a coleta e análise de informações 

preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade no médio e longo prazos, 

soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento compatível com a sua 

importância para a região.  

O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho 

com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do 

candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e 

complexidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e competente, 

muito próxima e conhecedora das necessidades dos mateenses. O detalhamento dessa 

proposta e outras contribuições que vierem a se integrar ao presente. 

 

PROPOSTAS DE GOVERNO 

 

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano 

de Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os 

projetos que a compõem. 

  Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios a serem 

enfrentados nos próximos anos para a área em tela.  

 Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo para a área 

em questão. 

  Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com 

as diretrizes.  

 Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas. 
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OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 

 Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos 

municipais; 

 Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados às 

demandas e ao crescimento da população; 

 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do 

patrimônio natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento da cidade; 

 Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças mateenses; 

 Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e 

para o crescimento econômico sustentável;  

 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia mateense; 

 Tornar São Mateus uma das cidades mais integrada do ponto de vista urbanístico, 

econômico e social, cultural e do turismo;  

 Reduzir os indicadores de pobreza na cidade através da busca por geração de 

emprego e renda. 

 Reduzir a criminalidade e a violência, colocando a cidade no melhor nível de 

segurança do Estado e País. 

 

PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 

 Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, aproximando-o 

dos cidadãos; 

 Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e 

acompanhamento para toda a máquina municipal; 

 Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação de 

diversos mecanismos de diálogo com a população como PPA, LDO E LOA 

Participativo e Criação ou ativação de Conselhos Municipais nas diversas áreas; 

 Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais 

e federais; 

 Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura; 

 Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão 

de qualidade em todas as regiões da cidade; 
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 Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com 

o setor privado e outras esferas de governo; 

 Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da 

eficiência dos processos da administração municipal. 

 Estimular a rede de ensino superior e tecnológico das áreas pública e privada na 

pesquisa e nas informações de dados que possam auxiliar na potencialização da 

máquina pública para o bem-estar coletivo. 

 

 

2 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

1 - DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

O nosso objetivo neste eixo é elaborar propostas para estimular o desenvolvimento 

econômico contemplando os segmentos da indústria, agricultura e pecuária e turismo para 

possibilitar o desenvolvimento humano. 

1) Na indústria 

Atração e incentivo a novas plantas industriais que possam explorar as vocações naturais 

do município e a habilitação técnica de seu povo, com vistas a geração de empregos, renda 

e aumento na arrecadação de impostos. 

2) Na Agricultura e Pecuária 

a) Realização de Estudo para Mapeamento Agrícola/Ambiental 

Será realizado um completo levantamento da produção e da tecnologia utilizada nas 

atividades rurais do nosso Município, bem como do potencial dos corpos hídricos 

disponíveis, com vistas principalmente à reservação e racionalização do uso da água, em 

parceria com a Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH e os Comitês de Bacia; 

b) Ampliação da Patrulha Agrícola 

Disponibilizar a Patrulha Agrícola a todos os Distritos, que terão equipamentos para 

manutenção das estradas e realização de pequenas obras para melhoria do ir e vir dos 

moradores da zona rural. 

c) Incentivo ao Associativismo entre os Agricultores Familiares 

Realizar a aproximação entre os agricultores familiares com o objetivo de realizar 

aproximação entre agricultura familiar e os consumidores da cidade. 

d) Promoção do Desenvolvimento e Diversificação das Bases Produtivas Locais. 

Aproveitando o potencial do complexo agroindustrial instalado no município, incentivar a 
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implantação de uma segunda cultura nas propriedades, disponibilizando, em parceria com 

os órgãos técnicos (Incaper, Idaf, Ceplac), técnicos agropecuários que atuarão junto aos 

pequenos produtores. 

e) manutenção e cuidar  em parceria com o Governo do Estado, das estradas vicinais do 

interior do município.  

 

2) No Turismo 

 

São Mateus - Terra dos festivais 

 

Estabelecer mecanismo de parceria com os municípios vizinhos para realizar o turismo 

regional e não apenas local. Criar e estruturar os festivais como atrativo turístico qualificado, 

atraindo famílias ordeiras para fomentar o comercio formal e informal local. 

  

a-Festival do caranguejo 

b-Festival do camarão 

c-Festival do Bejú 

d-Festival da gastronomia 

e-Festival de Música porto de São Mateus 

 

2.1Fortalecer a  cultura, a arte e o turismo do município; 

a- Reestruturar a Secretaria de Cultura e Turismo; 

b- Criar um curso de “qualidade de atendimento” aos donos de estabelecimentos e 

funcionários que atendem os turistas: hotéis, pousadas, padarias e lanchonetes, 

restaurantes e bares, peixarias, taxistas e mototaxistas e demais profissionais; 

c- Criar no balneário de Guriri o Centro municipal integrado de atendimento ao turista, onde 

funcionará a coordenação dos guarda-vidas, da guarda municipal e setores de atendimento 

do SAAE, PROCON, Fiscalização de Postura e Sistema de registro de Boletim online de 

ocorrência policial e de trânsito; 

d-Organizar e apoiar a realização dos eventos culturais tradicionais tais como: festival do 

biju, caranguejo e do camarão; 

e-Criar eventos gastronômicos prestigiando a culinária local, tais como: a torta capixaba, e 

outros; 

f-Apoiar o evento anual do Encontro dos motociclistas em Guriri; 
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g-Promover regularmente eventos musicais no balneário de Guriri prestigiando músicas e 

bandas regionais; 

h-Apoiar a preservação do Folclore Regional e tradições culturais do município tais como: 

jongo, capoeira, folia de reis e outros; 

i-Apoiar a cultura  religiosa local; 

j-Buscar recursos para a construção de um Centro de Convenções em Guriri; 

l-Apoiar os artesãos, organizando feiras, eventos e espaços para exposição dos seus 

produtos; 

m-Instituir o projeto PORTO FELIZ  no bairro Porto, com a revitalização  e conservação do 

Sítio Histórico Porto de São Mateus; 

n-Implementar uma política de melhoria de visitação aos museus municipais. 

0-Implantar o Selo de qualidade no turismo para qualificar o comercio e o serviço local. 

 

 

3 – DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 

O maior investimento que uma administração pública pode realizar é nas pessoas, cabendo 

a ela quase que exclusivamente essa responsabilidade. Abaixo serão relacionadas 

propostas referentes a este ponto: 

1) Programa de Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda 

a) Melhoria e ampliação dos serviços oferecidos pelo SINE, disponibilizando 

profissionais para realizar orientação vocacional. 

b) Criar Programa Integrado de Qualificação com a ampliação da oferta de vagas em cursos 

de qualificação para jovens e adultos. 

 

4) Esporte e Lazer 

a) Ampliação das academias populares, com a retomada da orientação realizada por 

profissionais de educação física. 

b) apoiar os atletas com alto rendimentos para os campeonatos estaduais e nacionais.  

c) Elaboração de um calendário de Eventos Esportivos; 

d) Apoio às escolinhas esportivas dos bairros, auxiliando na formação e desenvolvimento 

das crianças e jovens da nossa cidade.  

e-Reestruturar a Secretaria Municipal de Esportes; 

f-Reformar o ginásio esporte municipal; 
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g-Apoiar todos os eventos esportivos amadores bem como as práticas esportivas por parte 

dos munícipes; 

h-Implementar uma rotina de manutenção e conservação das praças públicas desportivas; 

i-Incentivar a práticas de torneios e campeonatos de xadrez, náuticos e aquáticos,  hipismo, 

vela, pesca e outras modalidades esportivas; 

j-Criar um evento desportivo “Descida do Cricaré” estimulando assim a prática de remo e 

canoagem. 

l-Apoiar os Centros de Cultura e Lazer para Idosos, deficiente físico e cadeirante.    

m-Apoiar os Programas de Lazer para pessoas com deficiência (acessibilidade às praias, 

Reservas naturais e outras) 

n-Apoiar Programa/Convênio com Clubes Recreativos (Sesc; CEPE): visando incentivar a 

pratica de  atividades físicas, culturais, artesanatos para grupos da terceira idade e outros 

 buscar parcerias para construção de um centro poliesportivo de São Mateus para 

esportista de alto rendimento. 

 

5) Habitação 

a) Construção de Novas Casas Populares do projeto minha casa minha vida. Em parceria 

com o Governo Federal e a Caixa Econômica, construiremos novas habitações para 

diminuir o déficit habitacional em nossa cidade. 

b) Plano Habitacional Rural 

A Prefeitura vai disponibilizar apoio técnico e buscar, junto a Caixa Econômica 

Federal, recursos do governo federal para construção e reforma de habitações na zona 

rural, objetivando a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares. 

6) Atenção à população em situação de risco 

a) Apoio aos projetos sociais de instituições filantrópicas. 

b) Retomada do programa de abordagem aos moradores de rua. 

5) Política Municipal para a melhor idade 

a) Estimulo à população da melhor idade a permanecer no mercado de trabalho por meio 

de qualificação adequada a esse público. 

b) Fortalecimento e apoio às instituições filantrópicas que atuam nessa área. 

c) criar o Albergue Municipal.  

 

 

6) Segurança Pública 
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O que diz respeito a questões relacionadas à segurança do cidadão e do seu patrimônio 

merece uma maior atenção do poder público. Para tanto o município juntamente com outras 

instâncias deve adotar uma postura de integração de esforços e desenvolvimento de 

políticas para as comunidades locais. 

a) Fortalecimento do Plano Municipal de Segurança, intensificando parcerias com as 

Polícias Civil, Militar e Federal, Corpo de Bombeiros e Sociedade Civil Organizada. 

b) Garantir o funcionamento das Câmeras de Videomonitoramento,  

c) Fortalecimento do Conselho Anti Drogas, Comuntran, Juventude, Segurança, e da 

criança e adolescentes,  realizando ações conjuntas entre as Secretarias de Educação e 

Assistência Social;  

d) Criar os Projetos para a cidadania realizados com crianças e jovens:  Escola Cidadã, 

estimulo a leitura, palestras, teatro ,folclore  moral e civismo. 

 

 F)        PROJETO PACTO PELA PAZ 

 

O Pacto pela paz consistem pactuar com toda a sociedade, órgãos públicos, entidades, 

empresas públicas  e privadas visando a redução da violência e da criminalidade como um 

todo, dentro do município.  

A- Criar a guarda municipal cidadã visando a proteção dos logradores e prédios 

públicos, bem como, das unidades de saúde e de educação; 

B- Municipalizar o trânsito de veículos com a criação de guarda municipal de trânsito e 

com a implantação do estacionamento rotativo; 

C- Reimplantar o Sistema de Vídeo Monitoramento municipal; 

D- Implantar a Guarda municipal de proteção ambiental; 

E- Implantar o monitoramento das unidades escolares; 

F- Restabelecer o GGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal), como órgão de 

integração das forças de segurança sediadas no município e órgãos de gestão. 

G- Apoiar a SEJUS por meio de convênios na ressocialização dos apenados que 

cumprem pena nos sistemas prisionais instalados no município; 

H- 0rganizar e equipar a equipe de defesa civil em parceria com o governo do Estado do 

ES; 

I- Atualizar o estudo áreas de riscos do município, propensas a ocorrências de enchentes, 

alagamentos e deslizamentos, visando a criação de um plano municipal de emergência. 
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J-Convidar todas as instituições governamentais, empresas, igrejas, sociedade organizada, 

para um compromisso com a paz e segurança de todos. No objetivo da redução da 

criminalidade e da violência em todos os sentidos. 

 

7 – DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Na administração pública municipal, a infraestrutura e o desenvolvimento urbano devem ter 

posição de destaque, pois compreendem os serviços básicos para a manutenção e 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. As propostas para essa área estão descritas 

a seguir: 

a- Reformas de pontes das áreas rurais. 

b- Implantação de binário entre a Br 101 até o bairro Bom Sucesso 2, sendo mão única.  

c- Abertura e Pavimentação e humanização do trecho entre os bairros CEAC e Morada 

do Ribeirão e Jaqueline. 

d- Pavimentação e humanização do trecho bairro Cohab e Hospital Roberto Silvares. 

e- Através da Eco 101 realizar a pavimentação do trecho entre Petrobras e Bairro 

Rodocom, Nova Era e Ceac.  

f- Elaborar projeto de pavimentação dos bairros Ayrton Senna e Caiçaras. 

g- Elaborar projeto de pavimentação dos Bairros Eldorado e Liberdade. 

h- Elaborar projetos de pavimentação do Bairro Villages até a BR 101. 

i- Implantar rotatórias em cruzamentos de alto índice de acidentes. 

j- Implantar o projeto calcada cidadã 

k- Criar o plano de mobilidade urbana para toda a zona urbana da cidade. 

l- Criar o plano de saneamento básico da cidade e Balneário de Guiri. 

m- Manutenção das vias e logradouros pavimentados; 

n- Levar pavimentação, coleta de lixo, agua potável e todos os logradouros da área 

urbana e rural. 

o- Dar mais segurança as praças e aos frequentadores das praças públicas. 

 

 

 

 

8. NA ÁREA DE SAÚDE: 
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Ampliação da Estratégia da Saúde da Família – ESF. O Programa Estratégia da Saúde da 

Família será estendido aos bairros, por meio de atendimentos das Unidades de Saúde da 

Família no Programa de 

Saúde da Família - PSF. 

1.1 Estabeler protocolos para alcançarmos um padrão de qualidade na saúde com busca 

de excelência na saúde primária; 

1.2 Priorizar a atenção básica de saúde; 

1.3 Reestruturação da rede física das UBS unidades básicas de saúde; 

1.4 Implantar o prontuário eletrônico; 

1.5 Instituir o ponto eletrônico dos funcionários; 

1.6 Instituir um Sistema de Manutenção dos Equipamentos Médicos por meio de 

assistência técnica contínua; 

1.7 Implementar ações que visem a valorização dos profissionais de saúde; 

1.8 Instalar um centro de atendimento odontológico; 

1.9 Criar um centro de fisioterapia; 

1.10 Implantar uma Central de Atenção Psicossocial- CPAS; 

1.11 Fortalecer a farmácia básica municipal de saúde; 

1.12 Criar um ambulatório de ginecologia e obstetrícia; 

1.13 Implantar o serviço de mamografia; 

1.14 Organizar o setor de transporte; 

1.15 Firmar parcerias com para restabelecer o Pronto Atendimento Municipal; 

1.16 Reestruturar a Vigilância Sanitária: setor de epidemiologia e de endemias; 

1.17 Implantar o projeto Mão na Roda e o serviço de atendimento domiciliar para os 

pacientes com dificuldades de locomoção; 

1.18 Criar o programa “Médico em sua Casa”; 

1.19 Revitalizar os Postos de Saúde com reformas das instalações físicas bem como de 

aquisição e manutenção de equipamentos; 

1.20 Implantar o aplicativo da saúde, destinado a marcação de consultas; 

1.21 Implementar a telemedicina; 

1.22 Implantar o programa de atendimento clínico médico especializado e psicológico à 

mulher no climatério e menopausa. 

 Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança – “Programa Divina Mãe” a Implantação 

do Programa Divina Mãe Mateense com atenção ao pré-natal, parto puerpério, cuidado com 

o recém-nascido e planejamento familiar, para garantir acesso e qualidade no atendimento 
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à gestante e à criança, reforçando e incentivando a promoção da saúde das mamães e dos 

bebês, visando à redução da mortalidade materna e infantil. 

1.23 Atenção especial à Saúde do Homem – 

a) Implantação deste programa com objetivo específico de ampliar o acesso da população 

masculina aos serviços de saúde, especialmente a prevenção primária relativa às doenças 

cardiovasculares e cânceres fazendo com que os homens procurem o serviço de saúde 

pelo menos uma vez ao ano, incentivando hábitos saudáveis e realização de exames 

preventivos.  

 

1.24 Saúde do idoso  

Vamos implantar um núcleo com o objetivo de garantir atenção integral à saúde da 

população idosa, com ênfase no envelhecimento saudável e ativo, manutenção e 

reabilitação da capacidade funcional, o núcleo promoverá mudanças na linha de cuidados 

e da atenção a essa população, através da humanização do atendimento. O novo espaço 

irá contar com equipe multidisciplinar composta por geriatra, ortopedista, enfermeiro, 

assistente sociais, psicólogo e técnico de enfermagem, possibilitando aprimorar o 

atendimento especializado aos familiares desses idosos, com orientação aos cuidadores 

na atenção à saúde dos pacientes acamados ou com limitações físicas que necessitam de 

cuidados especiais. Os principais usuários do “NAPS – Melhor Idade” serão os idosos 

portadores de doenças respiratórias crônicas e os pacientes com sequelas de AVC. 

 

1.25 Apoio as ações de cuidado com a saúde dos  Olhos do Mateense ” 

Estabelecer o programa da saúde dos Olhos do Mateense, onde serão realizados exames 

dos olhos e parcerias com as óticas da cidade e conforme os diagnostico ser encaminhado 

para outras especialidades e procedimentos. 

1.26 Ampliação do acesso ao tratamento odontológico 

O acesso ao tratamento odontológico será realizado com ações de promoção, prevenção 

e recuperação da saúde bucal, com a implantação do Laboratório de Próteses Dentárias.  

 

1.27 organizar o Centro Municipal de Vigilância em Saúde 

A vigilância em saúde terá seus serviços realizados num Centro Municipal de 

Vigilância em Saúde; 

Construção do Centro de Controle de Zoonoses para as demandas com os animais. 
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1.28 Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde, com implantação dos Conselhos 

Locais de Saúde. Implantação em todas as Unidades de Saúde conselhos formados por 

profissionais da saúde e moradores da comunidade, visando à melhoria do funcionamento 

da Unidade e ao atendimento da população. Humanização do Atendimento para melhoria 

nos serviços públicos de saúde, desde a recepção nas Unidades de Saúde até o 

atendimento médico com a implantação em todas as Unidades de Saúde do Projeto 

“Posso ajudar? Conte Comigo”. 

Implantação do Sistema de Transporte Sanitário com a reorganização da remoção e 

transporte de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente 

aqueles que fazem hemodiálise, fisioterapia, quimioterapia e os que se deslocam para 

exames e consultas especializadas para a realização de tratamento fora de seu domicilio. 

O serviço será oferecido através de veículos tipo micro-ônibus, com acesso para pessoas 

com deficiência e com agentes de bordo, profissionais devidamente treinados e capacitados 

para proporcionar acolhimento e tratamento humanizado aos pacientes. Informatização da 

Rede Pública de Saúde - qualificar a gestão da informação é fundamental para ampliar a 

qualidade no atendimento à população. O objetivo é alcançar um atendimento mais rápido 

e eficiente, reduzindo filas e o tempo de espera para atendimentos, consultas e exames. 

Essa ação ira possibilitar descentralizar o agendamento de consultas, procedimentos 

(fisioterapia e outros) e exames especializados para as Unidades de Saúde, evitando 

deslocamento do paciente para a AMA. 

 

1.29 Implantação do SAMU 192 com parceria do Governo Estadual e Federal. 

a) organizar o atendimento na rede pública prestando socorro a população, reduzindo o 

número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes de falta 

de socorro precoce. O serviço irá funcionar 24 horas por dia através de chamada gratuita 

para a Central de Regulação - telefone 192 e contará com equipes de profissionais de 

saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas para atendimento às 

urgências de natureza traumática, clinica, pediátrica, cirúrgica, ginecoobstetra e de saúde 

mental da população. 
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9. NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: 

 

A educação de excelência deve ser oferecida de forma universal e gratuita a todos os 

cidadãos pela administração pública, bem como o fomento à cultura. Para que isso se torne 

uma realidade na nossa cidade, estão previstas as seguintes ações: 

.1 Estabelecer um padrão de qualidade na melhoria das notas do IDEB. 

.2 Melhorar o índice do IDEB na educação básica; 

.3 Implementar um plano de melhoria contínua nas unidades escolares:  reformas 

físicas e equipamentos; 

.4 Investir na capacitação e formação continuada dos profissionais da educação; 

.5 Estabelecer um padrão de qualidade na oferta da educação básica por meio de 

projetos; 

.6 Implantar um sistema de avaliação de desempenho das escolas e dos 

profissionais visando prestigiar estimulando a excelência na qualidade. 

.7 Implantar um sistema de gerenciamento dos resultados nas escolas, interligados 

com a secretaria de educação. 

.8 Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa); 

.9 Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e 

creches; 

.10 Garantir o transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam dos 

povoados para a sede municipal em parceria com o Estado. 

.11 Fortalecer o projeto escola em tempo integral, envolvendo o conteúdo curricular 

básico e outras atividades como reforço escolar, projeto de vida, música, esporte 

e cultura.  

.12 Ampliar o número de vagas para educação infantil;  

.13 Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam 

alfabetizadas; 

.14 Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 

4º e 6º ano; Garantir que 96% dos alunos da rede municipal se formem no 2º 

seguimento até os 16 anos;  

.15 Instituir o calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de diminuir 

a evasão escolar em períodos de plantação;   
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.16 Instituir o serviço de Ouvidoria Educacional online; 

.17 Implementar na parte diversificada do currículo empreendedorismo e turismo nas 

escolas.  

.18 Implementar como matéria transversal a disciplina de prevenção ao uso de 

drogas ilícitas e educação, educação no transito, educação financeira  e 

prevenção a criminalidade.   

.19 Implantar um programa de capacitação para os profissionais que atuam na 

educação especial; 

.20 Adequar os prédios escolar para atender aos padrões de acessibilidade; 

.21 Construir quadras esportivas nas escolas rurais e abri-las para o uso da 

comunidade, principalmente no fim de semana; 

.22 Cumprir e monitorar as ações previstas no plano municipal de educação em suas 

metas e estratégias para o decênio; 

.23 Dar suporte ao Conselho Municipal de Educação tendo em vista, que São Mateus 

possui um  sistema de ensino; 

.24 Criar o projeto de vídeomonitoramento das unidades educacionais. 

.25 Expansão da matrícula às crianças com deficiência no ensino regular. 

.26 Construção unidades de ensino no bairro Vilages 

 

 

10. NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL: 

1- Criar o projeto “mulheres protegidas” itinerante e base fixa,  visando o apoio às 

vítimas de violência doméstica; a itinerante para  zona rural e bairro distante da Séde 

da cidade. E fixa para atender a demanda urbana.  

2- Apoiar a casa de acolhida; 

3- Apoiar os projetos que atendem dependentes químicos e dependentes do álcool; e 

estimular a implantação do centro de recuperação para mulheres. 

4- Apoiar a casa lar destinado a atender menores em situação de risco social; 

5- Criar ou apoiar um albergue municipal com objetivo de assistir principalmente 

andarilhos.  

6- Implantar um projeto de apoio a vítimas de abuso sexual; 

7- Melhorar as condições de trabalho dentro dos CRAS,  

8- Implantar o programa de Capacitação profissional para jovens, adultos e deficientes 

físicos em parceria com SENAI, SENAC e outras entidades. 
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9- Criar convênios com escolas técnicas para capacitação profissional de pessoas com 

deficiência. 

10- Implantar o Programa de Acompanhamento/fiscalização instituições de acolhimento 

crianças em risco social, com deficiências, sem família, em conflito familiar. 

11- Implantar o Programa de capacitação profissional para mães necessitadas. 

12- Implantar um Projeto de Inserção do menor no mercado de trabalho em parceria com 

as empresas através de convênio.   

13- Capacitar os profissionais que atuam na área social.  

14- Criar o bolsa assistente social, para estágios na área..  

15- Incentivar a inserção no mercado de trabalho profissionais graduados e sem 

experiência, propiciando assim a oportunidade do primeiro emprego.  

16- Reimplantar oficinas de capacitação dentro dos CRAS. 

 

11. NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER: 

1-  Reestruturar a Secretaria Municipal de Esportes; 

2- Reformar o ginásio esporte municipal; 

Apoiar todos os eventos esportivos amadores bem como as práticas esportivas por parte 

dos munícipes; 

1- Implementar uma rotina de manutenção e conservação das praças públicas 

desportivas; 

2- Criar o bolsa atleta; 

3- Incentivar a práticas de torneios e campeonatos de xadrez, náuticos e aquáticos, 

vela, pesca e outras modalidades esportivas; 

4- Criar um evento desportivo “Descida do Cricaré” estimulando assim a prática de 

remo, caiaque e canoagem 

5- Apoiar os Centros de Cultura e Lazer para Idosos, deficiente físico e cadeirante.    

6- Apoiar os Programas de Lazer para pessoas com deficiência (acessibilidade às 

praias, Reservas naturais e outras) 

7- Apoiar Programa/Convênio com Clubes Recreativos (Sesc; CEPE): visando 

incentivar a pratica de  atividades físicas, culturais, artesanatos para grupos da 

terceira idade e outros  

 

12. NA ÁREA DA CULTURA E TURISMO: 
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         São Mateus - Terra dos festivais 

 

Estabelecer mecanismo de parceria com os municípios vizinhos para realizar o turismo 

regional e não apenas local. Criar e estruturar os festivais como atrativo turístico qualificado, 

atraindo famílias para fomentar o comercio formal e informal local. 

  

1-Festival do caranguejo 

2-Festival do camarão 

3-Festival do Bejú 

4- Festival da gastronomia 

5- Festival da Musica  

 

6.1 Fortalecer a cultura e o turismo do município; 

6.2 Reestruturar a Secretaria de Cultura e Turismo; 

6.3 Criar um curso de “qualidade de atendimento” aos donos de estabelecimentos e 

funcionários que atendem os turistas: hotéis, pousadas, padarias e lanchonetes, 

restaurantes e bares, peixarias, taxistas e moto taxistas e demais profissionais; 

6.4 Criar no balneário de Gruiria o Centro municipal integrado de atendimento ao turista, 

onde funcionará a coordenação dos guarda-vidas, da guarda municipal e setores de 

atendimento do SAAE, PROCON, Fiscalização de Postura e Sistema de registro de 

Boletim online de ocorrência policial e de trânsito; 

6.5 Organizar e apoiar a realização dos eventos culturais tradicionais tais como: festival 

do biju, caranguejo e do camarão; 

 

6.6 Apoiar o eventos anuais que atraem turistas em Guriri; 

6.7 Promover regularmente eventos musicais no balneário de Guriri prestigiando 

músicas e bandas regionais; 

6.8 Apoiar a preservação do Folclore Regional e tradições culturais do município tais 

como: jongo, capoeira, folia de reis e outros; 

6.9 Apoiar a cultura  religiosa local; 

6.10 Buscar recursos para a construção de um Centro de Convenções em Guriri; 

6.11 Apoiar os artesãos, organizando feiras, eventos e espaços para exposição dos seus 

produtos; 
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6.12 Instituir o projeto PORTO FELIZ  no bairro Porto, com a revitalização  e conservação 

do Sítio Histórico Porto de São Mateus, oficinas de capacitação. 

6.13 Implementar uma política de melhoria de visitação aos museus municipais. 

6.14 Revigorar e fortalecer o teatro municipal do bairro Porto e incentivar a criação de 

grupos teatrais. 

6.15 Implantar o Selo de qualidade no turismo para um padrão de qualidade no serviço 

do comercio local. 

 

13. NA ÁREA DE SERVIÇOS URBANOS: 

1- Estabelecer um padrão de qualidade na coleta de lixo e limpeza das ruas e 

avenidas. 

2- Padrão de qualidade  na  iluminação pública de forma que a cidade será bem 

iluminada. 

3- Fazer dos jandins e praças publicas um local agradável e seguros para as 

famílias, com os serviços de poda e jardinagem. 

4- Recapeamento das avenidas e ruas principais da cidade; 

5- Implantação do serviço de tapa buracos das vias públicas; 

6- Organizar as feiras livre, hortifrutigranjeiros, padronizando as barracas e seus 

posicionamentos bem como incrementando a equipe de fiscalização de postura 

e de vigilância sanitária.; 

7- Estruturar o setor de fiscalização de postura com espaço, equipamentos e 

veículos e com funcionário em número suficiente para que se melhore a 

fiscalização predial e postura e de construção no município; 

8- Criação de uma fábrica municipal de bloquetes e meio fio para calçamentos de 

vias públicas. 

9- Aquisição de uma área para a construção de novo cemitério municipal, e 

construção de capelas vilórias. 

 

13. NA ÁREA DA AGRICULTURA: 

1-Criar patrulhas mecanizadas para os serviços de manutenção das estradas rurais estado 

elas sediada nas sedes dos distritos. 

2-Apoiar dentro da legalidade as organizações de agronegócios e pequenos agricultores 

com objetivo de fortalecimento da atividade rural. 

3-Apoiar campanhas de controle de pragas agrícolas e de vacinação animal; 
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4-Implantar um sistema de controle de profissionais sazonais, visando a melhoria na 

segurança pública no período da “panha” de café; 

5-Apoiar os órgãos estaduais que atuam diretamente com o produtor rural: ENCAPER E 

IDAF. 

6-Apoiar agricultura família, hortões  com o fornecimento  hortigranjeiros para as escolas, 

asilos albergues e famílias carentes. 

 

14-  NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE: 

 – DO MEIO AMBIENTE 

O meio ambiente é hoje um tema de extrema importância para todos e diante do quadro 

que se apresenta atualmente, bastante preocupante. Diante disso, as propostas descritas 

a seguir visam principalmente promover condições ambientais minimamente aceitáveis 

para o presente e para o futuro das nossas famílias. 

1) Zoneamento Ecológico e Econômico visando principalmente a preservação dos 

recursos hídricos abundantes em nosso município. 

2) Implantação do Programa Cidade Verde, com áreas verdes urbanas, mais arvores nas 

ruas e avenidas. Áreas verdes destinado a incentivar o convívio social, educação ambiental 

e promoção da sustentabilidade urbana. 

3) Criação Do Plano De Desenvolvimento Sustentável das nascentes e riachos e córregos 

do Município 

4) Disponibilização de mudas, preferencialmente nativas, para recuperação de 

áreas degradadas e estímulo à educação ambiental 

5) Estabelecimento de parcerias com o Comitê de Bacia do Rio Cricare, 

articulando soluções para os problemas ambientais criados por vários agentes. 

7)Criação de APP’s nas  várias regiões  e nas  Cachoeira do Inferno e do Cravo;  

Implantar um projeto de revitalização com reflorestamento do Rio São Mateus; 

Criar uma equipe de fiscalização ambiental; 

8 )Estruturar e melhorar a capacitação técnica do setor de emissão de alvarás ambientais 

municipais; 

9) lmplantar um serviço de disk silêncio; 

10 Construir parcerias visando a instalação de um aterro sanitário regional para atender os 

município de São Mateus e municípios vizinhos. 

110Apoiar as instituições que trabalham com reciclagem de lixo. 

12 )Estabelecer a coleta seletiva. 
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15. NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL: 

1- Estruturar a Secretaria de Comunicação Social com espaço físico, equipamentos e 

funcionários adequados; 

2-Investir na capacitação técnica do quadro de funcionários; 

3-Criar o sistema diário de divulgação das ações governamentais, bem como, de 

informativos destinados à população 

4-Organizar canal de comunicação com a população destinado a queixa e sugestões “fale 

conosco”; e ou ouvidoria. 

5-Atualizar e dinamizar o site da prefeitura para garantir o atendimento à população. 

6-Criar a sala de imprensa destinada a melhorar a acolhida e comunicação com órgãos de 

impressa. 

 

16. NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO CIDADÃ 

1-Criar um Portal do Servidor onde constatará os dados atualizados inclusive com fotos de 

todos os servidores ativos e inativos do município; de acesso restrito ao servidor 

2-Criar um sistema de acompanhamento de processos para o servidor.  

3-Melhorar o sistema de protocolo geral municipal criando um sistema de acompanhamento 

online à população. 

4-Construir prédio administrativo para sediar as secretarias municipais com objetivo de 

dinamizar o atendimento a população. 

5-Construir uma garagem municipal para guarda e a gestão da frota oficial. 

A participação popular na administração pública é essencial para que juntos – poder 

público e cidadãos  possam contribuir para a implantação das melhores políticas. 

6 – Organização Popular e Democracia Participativa 

a) Criação da Casa dos Conselhos 

A partir de 2020, todos os conselhos que funcionam em parceria com as Secretarias 

funcionarão em um só local, o que facilitará a integração entre eles epossibilitará o aumento 

da eficiência de suas ações. 

b) Apoio as feirinhas de Gastronomia e Artesanato nos Bairros em parceria com as 

Associação de Moradores 

6 – Atendimento ao Público 
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a) Interiorização das Políticas de Assistência e dos Serviços Assistenciais Prestados pelos 

CRAS com a oferta de oficinas de trabalho e atendimento à população por Equipe 

Multidisciplinar (Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional);  

7 – Acesso à Informação 

a) Manutenção da atualização do portal da transparência para acesso direto da população 

às informações da administração. 

b) Modernização do site oficial da Prefeitura, melhorando a navegação, usabilidade e 

acesso às informações e serviços. 

c) Ampliação dos autosserviços fornecidos à população. 

8 - Compromisso com os Jovens 

a) Criação da “EMPREENDEDOR JOVEN” 

b) criar e implementar o Plano Municipal da Juventude; 

 

17. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BASICO 

1 Construir mediante apoio estadual e federal um barragens de captação de agua, 

destinado ao abastecimento de água potável à população urbana e rural do município; 

2 SAAE, discutir com servidores, vereadores e a população melhorias ou destinação do 

sistema de captação, tratamento e distribuição de agua potável. 

3 Implantar no SAAE um serviço de comunicação destinado a reclamações e sugestões da 

população; 

4 buscar parcerias público/ privada visando a implantação de coleta e tratamento de esgoto. 

5- Instalação de mais hidrantes nas cidades para combate a incêndio. 

 

 

CANDIDATO A PREFEITO: NILIS CASTBERG (PASTOR NILIS) 

CANDIDATO A VICE PREFEITO: MARCOS ASSIS BATISTA- CORONEL MARCOS 

 


