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PROGRAMA DE GOVERNO DA FRENTE 

UNIDOS POR UM PORTO SEGURO 

 

PREFEITO: 

ULDURICO JR.  

VICE PREFEITO: 

MAURÍCIO PEDROSA  

 

PROS, PSD, PSC, PCdoB, PTB, PTC, PMB,  

REDE SUSTENTABILIDADE E PTB 

 

 

TRANFORMAÇÃO URBANA – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

1. ASFALTO NOVO: Estruturar uma “Usina de Asfalto” espaço com 

equipamentos e insumos necessários para pavimentação asfáltica dos 

bairros com mão de obras própria, reduzindo custos e a lentidão das 

obras essenciais; 

2. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA: Implantar o projeto de sinalização turística 

e viária, com ênfase para as áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Corredores Turísticos, melhorando 

a mobilidade e o deslocamento de moradores e turistas, garantindo a 

eficiência, organização e a segurança no trânsito e na percepção da 

cidade; 

3. PATRIMÔNIO: Criação de um Setor Municipal voltado para as 

questões do Patrimônio Histórico e da Educação Patrimonial; 

4. SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO URNANO: Implantar juntos ao Setor de 

Cadastro e Desenvolvimento Urbano e Planejamento a sinalização das 

ruas, praças, largos, praias, rios, áreas verdes, áreas de proteção, áreas 

de equipamentos comunitários; 

5. MOBILIDADE: Requalificação humanizada dos espaços comuns 

como Terminal Rodoviário e pontos de ônibus, oferecendo mais conforto 

e segurança aos munícipes, com placas de informações acerca dos 

itinerários de demais modais que interligam a cidade com outros centros 

urbanos; 

6. MORAR MELHOR Criar o programa Morar Melhor, disponibilização 

de recursos para família  com perfil social econômico incluído no 
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Cadastro Social para reformar a casa ou construir um cômodo (como 

banheiro, por exemplo)  ou ainda condomínios de lotes populares 

facilitando a aquisição de terrenos em locais planejados e bem 

estruturados tornando a habitação adequada à moradia, em especial 

questões de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência, 

priorizando as comunidades atendidas pelo Programa Minha Casa Minha 

Vida.   

7. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E IMOBILIÁRIA: com base na 

legislação vigente, implantar um ousado, prático e célere programa de 

Regularização Fundiária Urbana, considerando toda a base territorial do 

Município e em seguida um programa de Regularização Imobiliária 

priorizando a periferia e o interior do município, tanto com a REURB-S, 

quanto a REURD-E; 

8. PORTO, SEGURO e BONITO: Revitalização urbana com a definição 

de novos parâmetros de limpeza urbana e organização dos espaços 

executando periodicamente com varrição, lavagem e higienização da 

Passarela, Praças, Centro Histórico, pontos de ônibus, taxi, píer,  dentre 

outros espaços de circulação. 

9. PRAIAS LIMPAS Limpeza mecanizada para as praias e campanhas 

educativas para turistas e moradores para o cuidado com o próprio lixo 

e ainda com distribuição de sacos de lixo aos turistas. 

10. ORLA NORTE: projeto de requalificação da Orla Norte com ênfase 

numa proposta de Gestão Integrada da Orla Marítima, ciclovia, com 

obrigatória previsão de acessibilidade na requalificação dos espaços do 

comercio, paisagismo. 

 

TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

 

1. PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA Rever, juntamente com as 

diversas instancias sociais, o Plano de Gestão Estratégico do Turismo de 

Porto Seguro, com o objetivo de aprimoramento, reposicionamento, 

incremento no volume de negócios e taxas de ocupação, com base no 

crescente índice de satisfação do turista. 

2. NOVO ROTEIRO Reestruturação de roteiro histórico cultural com 

utilização de tecnologia de ponta como realidade virtual e aumentada, 

atividades interativas em 3D em Museus e espaços culturais, ampliando 

o portifólio de atrações na cidade. 

3. PROFISSIONALIZAR PARA CRESCER: Desenvolver programa de 

capacitação com equipes de orientação aos profissionais dos diversos 

setores da cadeia de serviços do turismo, a fim de aumentar a satisfação 

da experiência do turista em porto Seguro. 
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4. APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR Fomentar o 

empreendedorismo na cidade, desburocratizando e descentralizando os 

aspectos essenciais para que o pequeno empresário se mantenha 

legalizado junto aos órgãos fiscais. 

5. REPOSICIONAR O MARKETING: Reposicionamento estratégico de 

marketing e Investimentos em atrativos turísticos e produtos culturais, com 

vistas a retomada após pandemia. 

6. SHOW O DESCOBRIMENTO DO BRASIL: implantar um programa de 

espetáculos, com encenações que retratem o início do Brasil, valorizando 

a cultura indígena e a história local, no estilo de grandes eventos 

nacionais no chamado Aniversário do Brasil. 

7. COOPERATIVAS DE ARTESÃOS: ofertar oficinas de criação com 

designers convidados para elaboração de artesanatos com a 

identidade visual da região tanto do ponto de vista histórico quanto 

natural e cultural e foco na sustentabilidade e organicidade, 

considerando as diversas matérias primas existentes na região. 

8. REGASTAR OS CRUZEIROS: Criar campanha atrativa de resgate de 

atracagem de Navios em Cruzeiros Marítimos, fomentando a visitação 

aos pontos turístico e ao comércio local. 

9. DIVERSIDADE DE ROTERIOS: estimular a criação de novos roteiros 

para modalidades tais como trilhas; hotéis fazenda, produção orgânica 

com agricultura familiar, entre outros, estimulando a criação de um 

Calendário com Eventos que promovam o Ecoturismo 

10. VOOS CONSTANTES:  Instituto trabalho constante de prospecção 

para buscar de novos voos junto a empresas aéreas e agências no Brasil 

e no exterior ao longo do ano, buscando incentivos e medidas junto ao 

Governo do Estado, em especial com o novo aeroporto do Sul da Bahia. 

11. CADEIAS PRODUTIVAS: propor estudos e estratégias que definam e 

dinamizem o caminho da produção local para o consumos nos médios 

centros de comprar e estabeleçam critérios e controle de qualidade, 

preço justo e solidários além de estimular atitudes sustentáveis. 

12. CADASTRO ÚNICO: por meio de sistema único de dados, elaborar 

e propor políticas para geração de emprego e renda com ênfase na 

qualificação da oferta de serviços e produtos, considerando o 

aperfeiçoamento do mercado informal, artesão, catadores, produtores, 

entre outros. 

 

 

CIDADE DIGITAL  
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1. WIFI PARA TODOS:  Projeto de inclusão digital com Rede WiFi 

gratuita em todos os Bairros e Povoados e áreas públicas como praças, 

largos e corredores turísticos. 

2. FOCO NA TECNOLOGIA:  Programa de aceleração de crescimento 

para pequenos empresários voltados a excelência da prestação de 

serviços, com foco na tecnologia e meio ambiente municipal, em 

parceria com instituições não governamentais, com o objetivo 

disponibilizar cursos de capacitação e conexões com potenciais 

investidores. 

3. AVALIAR E MELHORAR: Adicionar ao aplicativo de turismo oficial de 

Porto Seguro, a possibilidade de avaliação da experiencia do turista nos 

diversos setores da Cidade, aliado ao um serviço de atendimento on-line 

ao turista e agenda de eventos, possibilitando a prefeitura um banco de 

dados para reorganização das políticas públicas  e melhoria constante 

no setor. 

4. TURISMO DIGITAL: através da reestruturação de roteiro histórico 

cultural com utilização de tecnologia de ponta como realidade virtual e 

aumentada, oportunizar aos visitantes experiências interativas em 3D em 

Museus e espaços culturais, ampliando o portifólio de atrações na 

cidade. 

5. VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO:  Fortalecimento e revisão 

dos quadros de carreiras e vencimentos dos servidores públicos, com 

abertura de concurso público, formação continuada, valorização das 

categorias por meritocracia e investimento em sistemas de 

gerenciamento público on-line com vista a agilidade e eficiência dos 

serviços prestados ao cidadão e elaboração do Código de Ética dos 

Servidores Públicos. 

 

 

GRANDES OBRAS  

 

1. PASSARELA DO ALCOOL: Lançar concurso internacional de 

projetos, com o objetivo de escolher um projeto de revitalização e 

excelência em turismo para a Passarela do Álcool. 

2. IDENTIDADE PARA O GOVERNO: Construir Centro Administrativo 

para a Prefeitura, criando identidade e centralizando o Governo 

Municipal. 

3. BOULEVARD DO BRASIL: Novo espaço arquitetônico, ao lado da 

Passarela do Álcool, como um novo complexo de referência de 

identificação histórica com a Terra do Descobrimento, incluindo 

receptivo turístico, teatro ao ar livre, memorial da histórico, área 
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gastronômica, casa do indígena com artesanato e cultura, roda gigante 

e equipamentos de lazer, em espaços integrados, modernos e ao ar livre, 

através de uma Parceria Público Privada. 

4. PORTAIS TURÍSTICOS: Construção de Portais Turísticos Integrados, em 

especial para Arraial d´Ajuda e Trancoso, com videomonitoramento, 

Informações Turísticas Digitais e exibição de artesanato local. 

5. TELEFÉRICO: como um atrativo turístico em Porto Seguro, através de 

uma Parceria Público Privada. 

 

SAUDE 

 

1. PLANEJAMENTO EM SAÚDE: Organizar a saúde municipal em 5 eixos 

prioritários: revitalização das unidades básicas de saúde. criação do 

programa de atenção a gravidez e pré natal. incentivo para os 

programas de preservação da vida. promoção da vida saudável com 

autocuidado e resgate e ampliação de ações preventivas de saúde. 

2. MATERNIDADE LITORAL SUL: Construir a maternidade para 

atendendo as regiões de Arraial d'Ajuda, Vale Verde, Trancoso , Caraíva, 

Itaporanga e as todas as aldeias indígenas, destacando equipe  de 

acolhimento especializado voltado à valorização da cultura da paciente 

indígena. 

3. MÃE PORTO-SEGURENSE: Criação do Programa Mãe Porto-

Segurense, com o objetivo de humanizar o atendimento, , elevar o 

número de acompanhamentos de pré-natal, reduzir as taxas de 

mortalidade infantil e aumentar a segurança e qualidade do 

atendimento às gestantes e crianças de Porto Seguro. 

4. MAIS VAGAS EM UTI: Ampliar o Hospital Municipal e dotar Porto 

Seguro de mais 20 Unidades de UTI. 

5. SAÚDE DIGITAL: Consulta on-line e informatizar o sistema de saúde, 

garantindo agilidade e eficiência especialmente na marcação de 

consulta pelo telefone, pela internet, acesso a exames pela internet e 

prontuário integrado em todas os setores da rede de saúde, facilitando 

a comunicação entre os médicos e enfermeiros. 

6. SAÚDE MAIS PERTO: Consultórios móveis destinados a atenção da 

saúde oftalmológica e dentária.  

7.  POSTO DE SAÚDE 24 HORAS: disponibilizar unidade de saúde para 

atendimento 24 horas no intuito de garantir atendimento em todos os horários 

do dia. 

 

MEIO AMBIENTE 



 

 
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM NACIONAL 

PORTO SEGURO - BAHIA 

 

 
6 

 

1. HOSPITAL PET:  Especializado em medicina de cães e gatos, com 

atendimento que inclui consultas gerais, emergências e vacinação. 

2. COLETA SELETIVA: Intensificar as linhas de Coleta Seletiva nos bairros 

e campanhas de conscientização de separação do lixo doméstico e 

distribuição de saco plásticos coloridos e biodegradáveis para 

identificação. 

3. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Através de Parceria Publica Privada – PPP, 

para a iluminação Pública, para todo o sistema cidade, com estrutura e 

eficiência energética em “Led” e inteligência nos pontos de iluminação. 

4. ÁGUA DE QUALIDADE: Acompanhamento do abastecimento de 

água potável, buscando mais qualidade com medições constantes 

acompanhando os serviços prestados pela Embasa. 

5. SANEAMENTO INTEGRAL: Buscar parcerias e convênios para 

complementar as obras de saneamento, com tratamento do esgoto que 

atinja toda a cidade de Porto Seguro. 

6. ENERGIA SOLAR: Criar plano de incentivo para os setores de 

serviços e comercio para a utilização de energia fotovoltaica (energia 

solar) e implantação de cisternas, criando selo verde para ações 

ecologicamente sustentáveis. 

7. MAIS ÁRVORES NAS RUAS: Projeto de plantio de árvores nas ruas, 

jardinagem nos canteiros e requalificação das áreas de drenagem das 

águas.  

8. PROTEÇÃO ANIMAL Trabalhar com campanhas de 

conscientização de cuidados com os pets e parceria com o trabalho 

desenvolvido pela Rede de Proteção ao Animal. 

9. EDITAIS: publicação de editais para iniciativas que consideram a 

sustentabilidade e o consumos sustentável, como a proteção do meio 

ambiente como forma de preservar a transformar o mundo em um lugar 

melhor, mais justo, seguro e melhor de se viver. 

10. SANEAMENTO BÁSICO: criação de setor que tenha como 

competência o acompanhamento, fiscalização e controle do 

cumprimento dos 04 (quatro) eixos expressos no PPA do Plano de 

Saneamento Básico. 

 

 

SEGURANÇA  

 

1. APOIO AO TURISTA: Descentralizar o atendimento da Delegacia 

Especializada de Atendimento e Proteção ao Turista (DELTUR), com 

equipes uniformizadas de “Apoio ao Turismo”, com orientação e 
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fiscalização nos principais espaços de circulação de turista, a fim de 

coibir atos e aumentar a sensação de segurança dos turistas. 

2. MAIS POLICIAMENTO: Implantação em parceria com o governo do 

Estado, Postos de Segurança Integrada nos Distritos Municipais, com 

efetivo próprio e com manutenção custeada em parceria com os 

empresários locais.  

3. CENTRAL INTEGRADA DE EMERGÊNCIAS: Acesso via telefone, app e 

internet, com inteligência e integração das três forças: Policia Militar, 

Policia Civil e Guarda Municipal, atendendo rapidamente e obtendo 

informações estratégicas para a tomada de decisão em projetos, 

reduzindo as ocorrências e aumentando a sensação de segurança e 

inibindo a ação criminosa com patrulhas nos distritos e bairros. 

4. VIDEOMONITORAMENTO: Criar o programa de Monitoramento 

Urbano e Segurança, com central de videomonitoramento nos diversos 

pontos da cidade, garantindo segurança aos moradores e otimizando o 

trabalho da polícia militar e da guarda municipal. 

5. GRUPO TÁTICO: Reorganizar a Guarda Municipal criando um 

Grupo Tático e garantir que sua atuação seja efetivamente na área de 

segurança e proteção do cidadão, ampliando e valorizando o quadro 

de pessoal, aquisição de veículos e equipamentos e criação grupo tático 

especializado. 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

1. MAIS VAGAS EM CRECHES: Realizar um diagnóstico nas unidades 

educacionais, identificando possíveis espaços para a educação infantil, 

aumentando assim o número de vagas para a população de 0 a 5 anos, 

cumprindo as metas do Plano Nacional da Educação. 

2. ALFABETIZAÇÃO DIGITAL: Implantar um programa de alfabetização 

digital, especialmente destinada ao público jovem, adulto e idoso. 

3. EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR:  Estruturar programas de educação 

complementar, voltada a prática de esportes, atividades linguísticas e 

culturais (música, pintura, canto, contação de histórias, língua inglesa e 

espanhol). 

4. EDUCAÇÃO INTEGRAL E REFORÇO ESCOLAR: Estabelecer um 

programa de melhoria da aprendizagem focado no atendimento 

individualizado das crianças, por meio do reforço escolar com educação 

integral, valorização dos professores e melhorias na infraestrutura escolar. 
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5. NOVAS CRECHES: Aumentar o atendimento em creches 

construindo novas unidades com objetivo de ampliar o atendimento de 

crianças de 0 a 3 anos. 

6. KIT ESCOLAR: Distribuir uniformes escolares para todos os alunos da 

Rede Municipal de Ensino, composto por uniforme, mochila, cadernos e 

demais materiais pedagógicos. 

7. FORMAÇÃO DE EXCELÊNCIA: Estruturação de um programa de 

formação continuada em Parceria com instituições como SESC, SENAC e 

IFBA ofertando de forma gratuita formação aos profissionais dos diversos 

setores, com matrizes curriculares focadas no turismo, hotelaria, 

entretenimento e cultura. 

8. MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL: Acompanhamento nutricional de 

acordo com a realidade das escolas, com produtos da agricultura 

familiar.  

9. ATENÇÃO ÀS ESCOLAS:  Revitalização das estruturas das unidades 

educacionais, em especial na climatização, ergonometria e espaços 

externos de convivência, lazer e deporto.  

10. QUALIDADE EDUCACIONAL: Parceria com universidades para 

implantação de plano estratégico de qualidade educacional, com 

qualificação formação continuada dos profissionais da educação, 

objetivando a recuperação dos índices educacionais como IDEB, 

reprovação e evasão. 

11. ENSINO MÉDIO NO BAIANÃO: em parceria com o governo do 

estado construir escola de ensino médio no bairro Baianão; 

12. PDDE Municipal – Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, 

através de ato legal, realizar o repasse de recursos para as escolas, para 

pequenas reformas e aquisição de material didático. 

 

AGRICULTURA E PESCA  

 

1. QUALIDADE DE VIDA AOS PESCADORES: Promover um diagnóstico 

social dos pescadores artesanais, marisqueiros e aquicultores familiares 

de Porto Seguro, com o objetivo elencar as ações que envolvam a 

melhoria da qualidade de vidas e organização social e comercial 

daquela população, garantir, através da rede socioassistencial, o acesso 

ás Políticas Públicas essenciais como saúde, educação e segurança 

daquela população. 

2. MANEJO SUSTENTÁVEL: Investir em projetos e ações que reflitam nas 

comunidades de pescadores artesanais, marisqueiros e aquicultores 

familiares, o manejo sustentável, agregando qualidade e valor aos 

produtos coletados. 
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3. TURISMO NÁUTICO: Realizar uma Parceria Público Privada - PPP 

para incentivando o Turismo Náutico e a geração de emprego e renda. 

4. TERMINAL PESQUEIRO: Infraestrutura adequada aos pescadores, 

para atracação e desembarque, abastecimento de condições 

essenciais (banheiros, água, e segurança), com ambientes receptivo de 

observação ao turista.  

5. FINANCIAMENTO A PESCA: Criar políticas públicas de incentivos 

fiscais e financiamento nas comunidades de pescadores, para criação 

de peixe e camarão em cativeiro. 

6. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: Projeto de Regularização Fundiária 

Social aos pescadores e agricultores municipais 

7. PRODUTO ORGÂNICO Implantação de Programa de incentivo e 

orientação técnica aos produtores hortifruti e orgânicos, buscando 

atender a demanda interna.  

8. NÃO A EVASÃO DE DIVISA: implantar nas saídas de escoamento de 

produção rural do município de Porto Seguro, guardas e postos para 

fiscalização, acompanhamento e controle na emissão de notas para 

toda produção gerada da área rural do município. 

 

 

CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

1. CENTROS MULTIFUNCIONAIS Criação de Centros destinados a 

realização de oficinas culturais, atividades esportivas, cursos diversos, 

com especial atendimento ao Jovens e Idoso, com anfiteatro, salão, 

cozinha e espaços de lazer e convivência, sendo disponibilizado à 

comunidade para realização de eventos, casamentos, festas e 

atividades diversas, nos bairros e distritos. 

2. ESPORTE E CULTURA NA PRÁTICA Estruturar programas voltados a 

prática de esportes, atividades linguísticas e culturais (música, pintura, 

canto, contação de história, língua inglesa e espanhol). 

3.          Promover, durante três dias, o 1º FESTIVAL GOSPEL NACIONAL com 

a participação de grandes nomes da atualidade da música gospel, além 

de valorizar e revelar talentos da cidade. 

4. CULTURA INDIGENA Resgate a cultura local com criação da semana 

dos jogos indígenas, com a difusão da cultura da Costa do 

Descobrimento. 

5. CASA DO PATAXÓ:  espaço destinado a comercialização de 

artesanato indígena, contação de história das tribos locais, venda e 

cursos rápidos de artesanato indígena destinado ao turista, orientação 
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de passeios sensoriais pela cultura indígenas, dentre outras ações 

destinadas a cultura. 

6. JOGOS ESTUDANTIS: retomada dos jogos estudantis entre as escolas 

do município. 

7. VOLTA DOS GRANDES EVENTOS: buscar a retomada de grandes 

eventos internacionais, como por exemplo o Campeonato Mundial de 

Futebol de Praia. 

8. GOL DE PLACA:  Fomentar e atrair escolinhas de futebol de grandes 

clubes estaduais e brasileiros para instalarem filiais em Porto Seguro. 

9. BOLSA ATLETA: viabilizar junto as outras esferas de governo um 

programa que invista nos talentos esportivos locais. 

10. SÃO JOÃO ELÉTRICO: manter as festas e eventos consagrados pela 

opinião pública no calendário cultural e turístico da Cidade, como 

convergência entre cultura e economia em Porto Seguro, ampliando a 

programação anualmente. 

11. INSERÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES NOS EDITAIS: considerando o 

MROSC, promover anualmente a publicação de editais que 

contemplem as diversas formas de expressão da cultura local, a partir de 

cada Distrito, Povoado e Sede para Dança, Música, Literatura, Literatura, 

Teatro, Cinema e Manifestações Populares e Folclóricas. 

 

 

 

Porto Seguro, Bahia 16 de setembro de 2020 

Frente “Unidos por um Porto Seguro” 


