
 

  



 

DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO 
 
APRESENTAÇÃO 
 
HUMANIZAR A CIDADE, CUIDAR DE GENTE 
Um plano de governo eficaz deve ir além da sugestão de propostas. É preciso entender a realidade da 
cidade e como ela afeta a vida das pessoas. 
O passo seguinte é discutir gargalos e urgências, analisar as contas públicas, definir prioridades e 
reavaliar estratégias. 
A partir daí, com bom senso e sensibilidade, propor políticas públicas ajustadas, realistas, e demonstrar 
por que elas são eficazes. 
O bom plano de governo também deve defender posições e valores, firmar compromissos, definir metas e 
mostrar como fazer. 
Estas diretrizes do Plano de Governo, que apresentamos aos eleitores de Salvador, buscam responder, de 
forma objetiva, todas essas questões. 
Elas são resultado de estudo, reflexão, diálogos com especialistas, gestores, representantes de entidades 
e comunidades da cidade de Salvador.  
 
COMPROMISSOS 
É nosso compromisso repactuar a relação do poder público com a população. Abrir a prefeitura, fazer dela 
transparente, próxima, parceira do cidadão e entidades. 
Nosso foco é fazer da política o instrumento para humanizar a cidade, com direitos assegurados e 
serviços dignos para todos, priorizando sempre o cidadão mais carente. 
Nosso objetivo, melhorar o cotidiano das pessoas, criar uma cidade funcional, capaz de dar oportunidades 
aos que nasceram e aos que escolheram viver em Salvador. 
Finalmente, nosso objetivo é agir no presente e pensar o futuro, deixando às próximas gerações uma 
cidade melhor, sustentável, democrática e segura. 
 
PERCEPÇÕES 
Embora tenhamos avançado em áreas importantes, há uma percepção de que a gestão municipal não foi 
capaz de acompanhar o dinamismo da cidade. 
E mais: a administração pública não entendeu que a cidade é uma construção coletiva que exige 
contrapartidas de todos. 
Vivemos um período de pandemia com queda na receita pública e retração econômica. Os recursos são 
limitados, as carências variadas.  
Grandes obras, muitas vezes, são ineficazes. 
Por que não estimular a participação do cidadão, as parcerias e o uso da tecnologia para transformar o 
cotidiano e a vida dos menos favorecidos? 
O engajamento, no entanto, tem uma condição: só vale a verdade. Quando o líder é transparente e íntegro, 
a população se mobiliza e a mudança acontece. 
 
 
DIRETRIZES 
Nosso Plano de Governo foi dividido em três eixos estratégicos: 
 
Salvador Cuidadora - é o eixo voltado aos serviços públicos e direitos sociais, sob responsabilidade do 
poder municipal, garantidos pela Constituição de 1988. 
Engloba questões como ensino infantil e fundamental, atendimento médico, habitação e urbanização, 
assistência social, proteção aos idosos, deficientes, mulheres e crianças, prevenção à violência e às 
drogas, proteção aos animais, entre outros.  
 
Salvador Dinâmica - contempla ações voltadas à fluidez urbana, infraestrutura e sustentabilidade, além de 
estímulos ao ambiente econômico. 
São temas a requalificação de espaços públicos, zeladoria urbana, transporte e mobilidade, atração de 
investimentos, empreendedorismo, cultura e turismo, recursos hídricos, saneamento e coleta seletiva, 
entre outros. 
 
Salvador Transparente - por fim, é o eixo voltado especificamente ao aperfeiçoamento institucional e aos 
mecanismos de promoção da participação. 
São focalizados temas como planejamento e contas públicas, controle, corregedoria e transparência, 
descentralização, novas tecnologias e gestão de processos, atendimento ao cidadão e avaliação de 
serviços, entre outros. 
 



 

TECNOLOGIA E CIDADANIA 
Cada eixo estratégico terá uma política estruturante, pensada a partir de dados da realidade e prioridades, 
criando sinergias, se possível, com auxílio de ferramentas tecnológicas. Bom exemplo é a área da Saúde. 
 
SINERGIA E INTEGRAÇÃO 
Exemplo de eixos estratégicos que se interconectam são as políticas de estímulo à economia criativa e de 
prevenção à criminalidade e ao uso de drogas. 
 
Salvador é uma potência da economia criativa. 
 
Temos produtores culturais de ponta, vocação musical, confecções populares, gastronomia de alto nível, 
parque tecnológico, Senai/Cimatec, startups com produção de ‘Business cases’, cinema, um povo criativo 
que se adapta e é capaz de empreender com todo tipo de produto e serviço. 
 
A chegada do documentário -Äxé: canto de um povo e um lugar- à Netflix e o episódio sobre Salvador da 
série –Street Food- marcam um momento especial para nossa cidade que sem dívidas é a capital da 
cultura. 
 
Aqui foi criada a -guitarra elétrica de Dodô e Osmar e o trio elétrico-. 
 
Vale lembrar que aqui surgiram movimentos que marcaram a cultura brasileira como a tropicália e teve a 
influente banda Novos Baianos que mudou a música brasileira e a nossa batida do Olodum que virou 
símbolo no exterior.  
 
Porém a novidade é que surgiram outras empresas criativas e startups que estão criando novos modelos 
de negócios transformando a economia da cidade e com potencial de levar o nome de Salvador, Bahia e 
do Brasil para o mundo. 
 
Atualmente Salvador já lidera em números absolutos, o número de –startups- na região nordeste e 
produziu -business cases- de grande relevância nacional como a – Jusbrasil (área jurídica), Sanar (aréa de 
saúde), Saferticket (eventos), infleet (gestão de frotas), Agilize (contabilidade), Antecipa (comprada pela XP 
investimentos), e ainda as de impacto social como Mosquito zero, Trazfavela e Afrosaúde. 
 
A anunciada chegada da empresa empresa Qintess no ecossistema baiano veio para coroar esse 
momento. A empresa que está entre as dez maiores na área de TI do Brasil, anunciou recentemente um 
grande investimento estratégico para apoiar –startups- da diversidade e mira Salvador para ser um dos 
seus principais locais na busca de talentos para área de tecnologia e criatividade no Brasil.  
 
Vamos trabalhar para Salvador ser a primeira capital do Brasil a ser um novo –hub- criativo no País. 
 
A contrapartida aos estímulos que serão dados aos empreendedores? A criação de programas de traineés 
nas empresas, além de parcerias na gestão e execução dos conteúdos ofertados pela Centro da Economia 
Criativa, além de incentivos fiscais. 
 
PROTAGONISMO CIDADÃO 
Nenhuma dessas propostas, todavia, terá máximo desempenho sem o envolvimento ativo da população, 
de entidades e do setor privado. Os problemas da cidade, afinal, são de todos nós. 
Para que o gestor público possa acionar esses mananciais de ideias e talentos, é preciso inverter a lógica 
atualmente em vigor na prefeitura de Salvador. 
 
A receita é confiar, pactuar e cumprir. 
 
Nossa cidade tem vocação democrática. O espaço público, como próprio nome já diz, é para o uso 
irrestrito da população. 
A cultura na rua é garantia de que o espaço cumpre sua função e de que os bens públicos, à vista de 
todos, serão cuidados e preservados.  
O mesmo vale nos serviços municipais, equipamentos urbanos e mobiliário de uso coletivo. Só com a 
reconquista cívica do que é público, iremos, de fato, melhorar a qualidade de vida na cidade.  
 
Aproximar e democratizar a relação do cidadão com a prefeitura implica essa conscientização. O papel do 
prefeito e da vice? Dar o primeiro passo. Contem com a gente! 
 
 



 

NOSSA CIDADE 
 
Aos 471 anos, Salvador, a primeira capital do Brasil, tem uma população estimada de 2.9 milhões de 
habitantes (IBGE), sendo 82% de negros, distribuídos numa área territorial de 319,86 mil km². 
 
A capital baiana é o núcleo de região metropolitana conhecida como "Grande Salvador", e possui uma 
população estimativa em 2020 de 4 milhões de habitantes. 
 
Administrativamente, a cidade é dividida em 10 regionais e 170 bairros, incluindo entre eles as ilhas (Bom 
Jesus dos Passos, de Maré e dos Frades). 
 
Região Centro/Brotas – RA I 
Região Subúrbio/Ihas – RA II 
Região Cajazeiras – RA III 
Região Itapuã/Ipitanga – RA IV 
Região Cidade Baixa – RA V 
Região Barra/Pituba – RA VI 
Região Liberdade/São Caetano – RA VII 
Região Cabula/Tancredo Neves – RA VIII 
Região Pau da Lima – RA IX 
Região Valéria – RA X 
 
O PIB (Produto Interno Bruto) de Salvador é de R$ 63 bilhões. O setor que mais contribui para o PIB é o de 
serviços, que representa 62% do total, número que nos coloca na 8ª posição nacional do ranking do setor. 
 
A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020 prevê orçamento de R$ 8,048 bilhões. 
Tomando como base os números de 2019, as receitas correntes, originárias de arrecadação própria ou 
transferências constitucionais e legais, vão absorver 82% do orçamento. Deste total, R$ 2,6 bilhões são 
receitas diretamente arrecadadas pelo município - ISS, ITIV e IPTU. Outro item significativo na composição 
das receitas são as transferências constitucionais e legais, número que em 2019 foi de R$ 2,9 bilhões. 
Nesta categoria, a expressividade está concentrada no FPM, ICMS, SUS e Fundeb. 
 
EDUCAÇÃO DADOS IBGE 
 Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]  95,9 %   
 IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] 5,3   
 IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] 3,2   
 Matrículas no ensino fundamental [2018] 277.124 matrículas   
 Matrículas no ensino médio [2018] 95.006 matrículas   
 Docentes no ensino fundamental [2018] 13.908 docentes   
 Docentes no ensino médio [2018] 6.039 docentes   
 Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2018] 1.173 escolas   
 Número de estabelecimentos de ensino médio [2018] 265 escolas    
 Estabelecimentos municipais 433 escolas    
 
O déficit de vagas nas Unidades Municipais de Ensino Infantil é de 17 mil; 
 
A escolaridade da população com mais de 25 anos é assim distribuída: 
22% superior, 29% ensino médio, 14% fundamental, 29% fundamental 
incompleto, 3,45% analfabetos (IDH-M/2010). 
 
DESEMPREGO 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio deste ano, somente 
na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram fechados 16.611 postos de trabalho, número maior do 
que no mesmo período de 2019, quando foram registradas 15.871 demissões.  
Salvador concentra o maior número de desligamentos, com o encerramento de 10.401 vagas no último 
mês.  
A capital baiana totaliza 13 mil demissões no ano de 2020. 
 
TRABALHO E RENDIMENTO 
Aproximadamente 30% População está Ocupada 30% (IBGE 2018) 
40% da População de tem rendimento nominal mensal per capita de até ½ Salário mínimo.  
600 mil soteropolitanos (20%), vivem em condições famélicas.  
 



 

SANEAMENTO 
Dados do Painel Saneamento Brasil indicam que 91% da população soteropolitana têm acesso a água 
potável e 92,8% dos domicilios tem esgotamento sanitário adequado.  
 
MORADIA 
1,2 milhão de soteropolitanos (40%), segundo o IBGE, moram em áreas de risco. Maior número do país.  
 
SAÚDE 
A rede municipal possui dentre outros serviços: (segundo SMS) 
1 hospital municipal; 68 USF’s (unidade de saúde da família); 39 UBS’s (unidade básica de saúde); 7 UPA’s 
(unidade pronto atendimento); 6 CEO’s (centro de especialidades odontologicas); 4 Multicentros;  
 
MORTALIDADE INFANTIL 
Com taxa de mortalidade média de 15,5 óbitos infantis para cada mil nascidos vivos, Salvador tem índices 
maiores do que o nacional. 
 
TRANSPORTE 
Salvador possui 33 km de linhas de metrô, com previsão contratada para 42 km, 8 terminais de ônibus 
integrados e 40 trens, o projeto do metrô incluiu a implantação de 17 novas passarelas de acesso às 
estações de metrô e bicicletários, 12 km de ciclovia e pista de caminhada, além do plantio de cerca de 6 
mil árvores no trecho entre Pernambués e Aeroporto. 
A frota de ônibus do transporte coletivo da cidade é de aproximadamente 2.200 unidades. O contingente 
ordinário do transporte coletivo de Salvador, pré-pandemia, era de 1,3 milhão de passageiros/mês. 
 
PARQUES EM SALVADOR 
• Parque Zoobotânico Getúlio Vargas – Zoológico/ Governo do Estado 
Endereço:   Rua Alto de Ondina, s/n – Ondina 
Usos: Lazer e educativo. Área 25ha. 
 
• Parque da Cidade/Prefeitura 
Endereço:  Av. Antônio Carlos Magalhães, s/n - Itaigara 
Usos: Lazer, caminhadas, trilhas, ciclismo. Área 724 mil m2. 
 
• Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté/Governo do Estado 
Endereço:  Lagoas e Dunas do Abaeté, s/n - Abaeté 
Usos: Lazer, caminhadas, trilhas. Áreas: Parque do Abaeté 269 ha e Parque das Dunas 298 ha 
 
• Parque São Bartolomeu/Prefeitura 
Endereço:   R. Oito de Novembro, 78 - Pirajá, Salvador 
Usos: Caminhadas, trilhas, ciclismo, práticas religiosas. Área 155 ha 
 
• Parque Metropolitano de Pituaçu/ Governo do Estado 
Endereço:   Avenida Netuno, s/n – Pituaçu 
Usos: Ciclismo, trilhas, caminhadas, lazer. Área 392 ha 
 
A cidade conta com 32 teatros, 51 museus, 3 estádios de futebol. No campo do turismo, Salvador possui 
aproximadamente 40.000 leitos de hotéis e 1 centro de convenções para eventos de grande porte, além de 
vários para eventos de pequeno porte. Em 2019 até o carnaval, foram registrados 2,7 milhões de visitantes. 
 

ASPECTOS DO PLANO DE GOVERNO 
Nossa prioridade é cuidar de gente, protegendo os mais vulneráveis e criando condições para a fruição da 
cidadania e o desenvolvimento de oportunidades. 
 
Nosso objetivo é repactuar a relação entre prefeitura e cidadão, abrindo a administração municipal às 
comunidades, entidades e segmentos da sociedade civil.  
 
Nossa meta é entregar resultados tangíveis, tanto em aprimoramento institucional como em qualidade de 
vida, sempre respaldados por indicadores confiáveis. 
 
Nosso compromisso é fazer de Salvador uma cidade mais humana, justa, moderna e transparente. 



 

PROPOSTAS POR EIXO: 
SALVADOR CUIDADORA 

 
1. SAÚDE 
 
PROPOSTA 
Deslocar a prioridade para a área de promoção da saúde e prevenção de doenças, reduzindo, no médio 
prazo, os custos e a demanda por serviços hospitalares, bem como a fila por cirurgias. 
 
A capacidade de investimento da prefeitura, em grande parte alocada no custeio dos serviços de saúde, 
chegou ao seu limite, embora os serviços continuem precários e aquém da expectativa das pessoas. 
 
Nossa proposta é a criação da REDE CUIDAR, deslocando a prioridade para a prevenção, reduzindo a 
demanda por serviços hospitalares e a fila de espera por cirurgias, de modo a disponibilizar recursos para 
novos investimentos em Saúde. 
 
 
A REDE CUIDAR se apoia em três pilares: 
 
1) Criação da Rede Cuidar, trazendo para a prefeitura, por meio da tecnologia da informação, políticas de 
atuação ativa na promoção da saúde a partir de um monitoramento individualizado de doenças crônicas, 
como hipertensão e diabetes, doenças como o câncer de mama e de próstata, além do acompanhamento 
de idosos e crianças até seis anos; 
 
2) Criação do Centro de Referência do Idoso, com acompanhamento fisioterápico, psicológico, nutricional, 
físico, entre outros, de modo a responder com eficácia às doenças relacionadas à transição demográfica; 
 
3) Criação do Serviço de Transporte Interno em Saúde, garantindo melhor integração da rede municipal 
com a estadual e o aperfeiçoamento da comunicação entre os equipamentos de Saúde para o 
redirecionamento dos pacientes ao serviço de atendimento mais adequado a cada caso.  
 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES 
- Ampliação do Programa Saúde da Família, levando atendimento para comunidades e ocupações 
irregulares. 
- Criação de programa valorização do profissional da Saúde. 
- Criação de um canal de teleatendimento em Saúde e integração deste com o Canal estadual. 
- Disponibilizar a Relação Municipal de Medicamentos – em meio digital, permitindo aos cidadãos 
visualizar não apenas quais os medicamentos a compõem, mas também a disponibilidade dos mesmos 
nos postos de saúde. 
- Implantar a Central avançada de laboratórios para exames gratuitos com especialidades médicas, 
IMAGENS, RESSONÂNCIAS, TOMOGRAFIA, dentre outros, buscando a possibilidade de regulação dos 
pacientes para consultas especializadas e cirurgias eletivas. 
- Ampliar e fortalecer a política da saúde bucal. 
- Implantar o centro preventivo de combate a hipertensão. 
- Criação do Centro Neurológico, para proporcionar o atendimento aos pacientes neurológico (autistas, 
síndrome de down, microcefalia, etc.). 
 
DOENÇA FALCIFORME 
- Vamos implantar políticas públicas, para o combate a doença falciforme, originária da África, e que 
chegou ao nosso continente em função do tráfico de pessoas negras escravizadas. No Brasil, observa-se 
que a Bahia e, principalmente Salvador apresenta os maiores índices de Anemia Falciforme, o que 
representa um grave problema de saúde pública. Cerca de 10% da população da nossa capital apresenta o 
Traço Falciforme.   
 
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA MULHERES 
- Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação de violência, além 
das ações que visem reduzir esses índices. 
-  Ampliar as campanhas de combate a violência e os serviços de atendimento as vítimas. 
- Criar programa de conscientização sobre maternidade e paternidade responsável. 
Realizar campanhas contra o assédio sexual. 
- Criação de políticas públicas e ações afirmativas de combate ao racismo. 
- Implantação e contratação de creches.    



 

NÃO A INTOLERÂNCIA ( LGBT e outros) 
 
- Garantir e viabilizar os direitos constitucionais de todos os cidadãos homo-afetivos, combatendo todo e 
qualquer tipo de intolerância e discriminação à homofobia e a qualquer tipo de violência, decorrente dela, 
seguindo o que apregoa a Carta Magna.  
- Garantir a este público o convívio respeitoso, humanizado e fraterno que lhe és de direito. 
 
UMA CIDADE CUIDADORA TAMBÉM CUIDA E PROTEGE OS ANIMAIS 
 
- Construção do hospital municipal para animais; 
- Construção do cemitério municipal para animais, visando a higienização; 
- Criar o fundo municipal de defesa e proteção dos animais; 
- Implantar o Conselho Municipal de proteção aos animais – COMUPA, para recepção de subsídios para 
projetos específicos da área, desenvolvidos por entidades do setor; 
- Criação do programa de castração e vacinação dos animais; 
- Implantar a fiscalização municipal continua para cumprimento da legislação vigente de proteção e defesa 
dos animais que atue de forma educativa, preventiva e punitiva.   
 
 
2. SEGURANÇA 
 
PROPOSTA 
Reorientar a política de segurança pela integração das ações de requalificação urbana, prevenção à 
violência, com foco na juventude e na prevenção e combate ao uso de drogas, ações educacionais, 
melhoria das condições de trabalho da Guarda Municipal e aperfeiçoamento das parcerias com as polícias. 
 
EIXO ESTRUTURANTE 
 
SALVADOR PROTEGIDA se assenta em três vetores prioritários: 
 
1) O Territórios da Paz visa a intervenção urbanística em áreas prioritárias de ocorrência policial. De um 
lado, ação direta de requalificação de áreas degradadas e carentes em infraestrutura e serviços públicos. 
De outro, estímulos, parcerias e ações conjuntas com demais órgãos de segurança nas zonas quentes de 
ocorrências policiais, como furtos e roubos. 
 
2) O Programa de intervenção estratégica e proteção social, com o objetivo de prevenir a ocorrência de 
homicídios, sobretudo entre jovens, em áreas com altos índices de criminalidade violenta. Entre outras 
ações, o programa prevê oferta de oficinas para jovens carentes com foco na geração de empregos na 
área de economia criativa. 
 
3) O Nossa Guarda prevê ações de estruturação e fortalecimento da Guarda Municipal. Entre eles, a 
construção do Centro de Formação e Treinamento da Guarda Municipal, equipado com estande de tiros, 
academia e salas de aula, além de aquisição de armamento e aparelhos de rádio. 
 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES: 
- Expandir o videomonitoramento e compartilhar redes com PMBA e entes privados. 
- Criação do Salvador Contra as Drogas, uma política transversal antidrogas, em parceria com 
comunidades terapêuticas. 
- Incentivo à criação e fortalecimento dos Conselhos Comunitários de Seguranças e Redes de Vizinhos. 
- Expansão do Plano de Segurança Escolar para vítimas de violência doméstica. 
- Estabelecer um plano de proteção ao comércio, em conjunto com lojistas e com a PMBA. 
-Melhoria da integração da Guarda Municipal com as forças de segurança do Estado. 
 
 
3. EDUCAÇÃO 
 
PROPOSTA 
Estimular participação e acompanhamento da gestão escolar, criar rede de apoio à formação de 
professores, inserir conteúdos de formação continuada, como empreendedorismo e cultura digital. 
 
 
 



 

EIXO ESTRUTURANTE 
 
ESCOLA DO FUTURO compreende ações em quatro direções: 
 
1) A Capital da Escola tem como meta zerar o déficit de vagas hoje existente, universalizando o acesso da 
população à rede municipal de ensino e à pré-escola, por meio da expansão da rede e parcerias com o 
setor privado, sobretudo no que se refere às vagas em creches. 
 
2) Observatório da Educação Municipal prevê a disponibilização, na internet, de toda a informação 
disponível da rede municipal, por escola. A população poderá acessar, no mapa, aspectos como notas no 
IDEB, investimentos recebidos, fotos das condições estruturais, laboratórios, equipamentos esportivos, 
biblioteca, itens de segurança, entre outros, e colaborar por meio de atualizações em tempo real. 
 
3) O Centro de Referência do Professor será um espaço virtual de capacitação e aprimoramento dos 
docentes, difusão de boas práticas e troca de experiências. A partir do Centro, a prefeitura oferecerá 
cursos à distância, material para uso em sala de aula e fóruns de discussão sobre aspectos do ensino na 
rede municipal de práticas e conteúdos, bem como pela adoção de tecnologias no ensino. A prefeitura vai 
ofertar disciplinas voltadas à inclusão digital, notadamente programação de computadores, buscando a 
disseminação de uma cultura de inovação e a criação de oportunidades futuras de trabalho, de modo a 
consolidar a vocação de Salvador como capital da tecnologia. 
  
PROPOSTAS COMPLEMENTARES 
- Expansão e modernização dos laboratórios de computação. 
- Parcerias com universidades para mutirão de alfabetização de Jovens e Adultos. 
- Garantir a segurança, a tranquilidade e a cultura da paz entre os alunos nas escolas. 
- Ampliar as vagas de educação em tempo integral. 
- Expandir as noções básicas de inglês e espanhol e melhorar capacitação dos professores. 
- Buscar implantação de escolas conectadas e escolas sustentáveis, com práticas modernas, a exemplo 
de implantação de energia renováveis, com reaproveitamento da água e materiais, tornando 
autossustentável. 
- Garantir o melhor atendimento psicossocial aos estudante. 
- Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos planos de Cargos e Salários. 
 
 
4. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
PROPOSTA 
Ampliar os atendimentos, por meio de criação de centros volantes, implementar programa de excelência 
esportiva focado nas famílias de baixa renda e estruturar rede de apoio às crianças e adolescentes em 
situação de risco social. 
 
EIXO ESTRUTURANTE 
 
O programa SALVADOR ACOLHEDORA é estruturado em três eixos  
 
1) Criação do SALVADOR Cidadania Móvel, com equipes volantes para realização do atendimento 
assistencial a grupos em situação de vulnerabilidade social, sobre tudo moradores de rua, de 
comunidades e ocupações. 
 
2) O SALVADOR DO ESPORTE, prevê construção ou melhoramento de estruturas esportivas e 
acompanhamento técnico para crianças e jovens de vilas, favelas e comunidades. Serão equipamentos 
públicos com campo de futebol, quadra e pista de atletismo. A prefeitura implementará os equipamentos 
diretamente ou por meio de parcerias. 
 
3) O projeto SALVADOR Volta por cima busca a melhoria do atendimento à população em situação de rua, 
com a ampliação dos horários de atendimento no Espaço Salvador Cidadania, e criação de um programa 
de empregabilidade, no qual a prefeitura dará capacitação orientada a mercado. 
 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES 
- Realizar parceria com a Defensoria Pública para atendimento jurídico à população de baixa renda nas 
unidades do Salvador Cidadania. 
 



 

 
5. HABITAÇÃO 
 
PROPOSTA 
Criar um amplo programa de regularização urbana em áreas sem disputas judiciais e implementar uma 
política pública para melhoramentos estruturais, adequação, reforma, finalização e acabamento de 
habitações e domicílios em vilas e comunidades de Salvador.  
 
EIXO ESTRUTURANTE 
O programa CASA DA GENTE é formado por dois eixos prioritários: 
1) O Regulariza Salvador tem por objetivo a regularização urbana dos imóveis localizados em vilas e 
comunidades, de modo a assim conceder a titularidade àqueles que os ocupam, permitindo aos cidadãos 
uma maior segurança e senso de pertencimento. O projeto será focado em áreas que não sejam alvo de 
disputas judiciais de titularidade e deverá ser executado por meio de parcerias com universidades. 
2) O Reforma Popular tem por objetivo melhorar as habitações nas vilas e comunidades por meio do 
trabalho cooperativo: a comunidade, pelo sistema de mutirão, provê a mão de obra, a Prefeitura entra com 
o suporte técnico e parcerias para fornecimento de materiais de construção, sistemas de 
reaproveitamento de água da chuva e painéis de energia solar, entre outros. 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES 
- Atendimento socioassistencial nas ocupações. 
- Ampliar as ações do Salvador Morar Melhor, programa de construção de habitações da Prefeitura que já 
se encontra em curso. 
 
  



 

SALVADOR DINÂMICA 
 
1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
PROPOSTA 
Reorientar as políticas de atração de investimento, estímulos à produtividade e ao ambiente de negócios 
para setores nos quais Salvador tem vantagens competitivas, redes de fornecedores e mão de obra 
especializada, como é o caso da economia criativa, agregando valor aos produtos, gerando emprego, 
renda e oportunidades. 
 
EIXO ESTRUTURANTE 
 
SALVADOR ECONOMIA CRIATIVA abrange quatro eixos de ação: 
 
1) Criar a Centro da Economia Criativa, um centro de formação e desenvolvimento de áreas como 
empreendedorismo cultural, confecções, gastronomia, tecnologia da informação, entre outros para 
produzir em Salvador os futuros talentos criativos e encaminhamento para o mercado de trabalho. 
 
2) Criar o Programa de Fomento da Economia Criativa (CriAtiva), para implementar, junto com os 
empreendedores, ações de estímulo ao setor, tendo como contrapartidas a criação de programas de –
traineés- nas empresas e parcerias na gestão e execução dos conteúdos ofertados pelo Centro da 
Economia Criativa. 
 
3) Criar a Agência Digital de Atração de Investimentos, com foco em áreas nas quais Salvador tem maior 
potencial de desenvolvimento, rede de fornecedores e mão de obra especializada. 
 
4) Criar o Governança Criativa, programa de fomento às startups voltadas à criação de soluções 
específicas para o setor público. Por meio do programa, a prefeitura poderá se transformar num grande 
laboratório para a implementação de soluções inovadoras em gestão, que poderão ser compartilhadas e 
exportadas para todo o mundo. 
 
Qual o público alvo da Centro da Economia Criativa? Jovens oriundos de outra política estruturante, agora 
para prevenção às drogas e à violência. 
 
MAIS EMPREGO, MENOS IMPOSTOS 
- Incentivar abertura de novos negócios concedendo benefícios fiscais (ISS, IPTU, ITIV, Taxas) no seu 
primeiro ano fiscal, (quanto mais novos postos de trabalho gerados o empresário pagará menos impostos 
e taxas).  
- Conceder moratória para empresas com débitos tributários contraídos no período da pandemia, 
principalmente as que preservaram seus postos de trabalho. 
 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES 
- Criar um marco regulatório para a Tecnologia da Informação em Salvador; 
- Criação de uma política de retenção de indústrias, concedendo benefícios; 
- Com a construção da NOVA RODOVIÁRIA em Águas Claras vamos desenvolver um Centro Comercial e 
de Serviços que vai atingir o Parque Metropolitano de Pirajá e toda região de Cajazeiras. Além de implantar 
definitivamente o Polo Logístico de Valéria; 
- Vamos aproveitar o potencial da nossa Baía de Todos os Santos e Incentivar a construção de novas 
marinas ao longo da Cidade Baixa e Subúrbio; 
- Apoio, orientação e organização do comércio informal. 
 
 
2. MOBILIDADE 
 
PROPOSTA 
Expandir, melhorar e otimizar a oferta de transporte público e estimular o uso de transportes alternativos, 
de forma a reduzir progressivamente o uso de veículos particulares durante os deslocamentos pela 
cidade.  
 
EIXO ESTRUTURANTE 
 



 

O SALVADOR MOBILIDADE, voltado à melhoria dos transportes públicos e alternativos, se estrutura em 
três eixos principais. 
 
1) O Conecta Bairros prevê a reordenação e ampliação de linhas entre bairros de uma mesma região, com 
veículos de menor porte, encurtar o número e o tempo de viagens, reduzir custos e congestionamentos, e 
fortalecer as centralidades locais nas diversas regiões. 
 
2) Realizar estudos para implantação do Tarifa Inteligente, iniciativa com objetivo de ofertar opções 
tarifárias flexíveis e ajustadas ao perfil do usuário do transporte público. Por exemplo, o Cartão SSABus 
Ilimitado, por meio do qual, a partir de um valor fixo mensal, o usuário poderá acessar livremente ônibus 
do sistema municipal. E analisar ampliação do bilhete único, com planos com regimes diferenciados de 
descontos ou de tempo de intervalo entre viagens. Além de reduzir custos para usuários frequentes, a 
iniciativa permite uma maior previsibilidade econômica às empresas e otimiza o sistema de cobranças. A 
Prefeitura também trabalhará para firmar parceiras com o Estado e demais cidades da RMS para que o 
sistema seja válido também nos ônibus metropolitanos e metrô. 
 
3) O Vou de Bike prevê a completa reestruturação do sistema de ciclovias e ciclofaixas a partir da 
integração, readequação e expansão da malha atual, além da instalação bicicletários e vestiários em 
pontos estratégicos, sobretudo nos eixos de conexão com o transporte público. Também são objetos do 
programa melhorias na sinalização, totens de mapas e rotas, expansão da oferta de bicicletas de uso 
coletivo, entre outros. 
 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES 
- Criação de novos corredores de taxi lotação. 
- Criar um Fundo Municipal para Mobilidade Urbana Sustentável para melhorias no transporte coletivo e 
transportes alternativos. 
- Dar transparência total ao processo de definição de tarifas. 
- Articular frente política por recursos federais para expansão do Metrô. 
- Promover a melhoria das calçadas e aumentar o tempo de travessia nos semáforos de pedestre. 
- Promoção de ações educativas de gentileza urbana no trânsito.  
 
 
3. DESENVOLVIMENTO URBANO 
 
PROPOSTA 
A cidade deve ser repensada a partir da noção de cidade para as pessoas, com a priorização da ocupação 
do espaço público, a revitalização de áreas degradadas e a oferta completa de serviços nos bairros. 
 
 
EIXO ESTRUTURANTE 
 
A SALVADOR DA GENTE é formado por três pilares: 
 
1) O Incentiva Salvador com criação dos corredores culturais, de modo a estimular o uso dos espaços 
públicos, sobretudo à noite. 
 
2) O Descentraliza Salvador prevê replanejar a ocupação do território, a médio prazo, a partir do 
mapeamento de equipamentos e serviços públicos disponíveis, infraestrutura urbana e linhas de 
transporte, de modo a garantir, nos bairros, oferta de serviços e oportunidades de emprego, reduzindo a 
atração do centro da cidade. 
 
3) O Salvador Digital para o fornecimento de internet gratuita e de qualidade em parques municipais e 
praças, coma a criação de pontos de energia para carregamento de celulares, tablets e notebooks. 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES: 
- Revitalização de parques, praças e áreas de intensa ocorrência policial. 
- Adequação do plano diretor conforme a visão mais moderna de cidade, por meio de uma discussão 
participativa e transparente. 
- Ampliar a cooperação entre os municípios da RMS, estimulando o planejamento conjunto da Região 
Metropolitana.  
- Estímulos à formação de consórcios intermunicipais para soluções conjuntas de questões de interesse e 
abrangência comuns. 



 

4. SUSTENTABILIDADE 
 
PROPOSTA 
Inserir a governança ambiental, como ação transversal de governo, em todas as esferas decisórias da 
administração municipal, a partir da integração das políticas de gestão de impactos e resíduos, eficiência 
energética e educação ambiental. 
 
EIXO ESTRUTURANTE 
 
O programa CIDADE VERDE é formado por três programas integrados: 
 
1) O Salvador Mais Sustentável concentra programas de mitigação de impactos ambientais e 
externalidades, entre eles o Recicla Salvador, que irá levar a coleta seletiva para novos bairros por meio de 
parcerias com cooperativas e entidades do terceiro setor; Respira Salvador, expandindo a cobertura das 
estações de monitoramento da qualidade do ar para 100% do território; Projeto Urbanidade, núcleo 
permanente de combate à pichação e à vandalização dos espaços urbanos, integrando órgãos ambientais, 
polícias, poder judiciário, Ministério Público, Guarda Municipal e sociedade civil, para coordenar ações de 
educação, repressão, penalização e recuperação de áreas. 
 
2) O Floras Urbanas concentra programas de arborização, jardins urbanos, hortas e pomares 
comunitários, entre outros. Entre as iniciativas, o Cidade das Árvores vai mapear a arborização da cidade, 
com intensificação do replantio em áreas com cobertura vegetal incipiente; o Jardins Verticais vai 
implementar áreas verdes verticais em pilares de pontes e viadutos, contribuindo para a melhoria da 
qualidade do ar; o Viveiro Escolar dará oportunidade para que as crianças da rede municipal aprendam a 
plantar, manusear e cuidar de pomares; entre outros.  
 
3) O Salvador Eficiente prevê a repactuação de metas e a inclusão de cláusulas transversais de eficiência 
energética por substituição de tecnologias em todas as políticas públicas da administração municipal. São 
exemplos a substituição dos chuveiros elétricos por aquecedores solares nas políticas de habitação; a 
substituição gradativa da frota de ônibus por modelos de baixa emissão de enxofre e gás carbônico, como 
o biodiesel; incentivos para troca de geradores movidos a óleo combustível e diesel por gás natural ou 
etanol; entre outros. 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES 
- Ampliação do número de lixeiras em toda a cidade, em especial nos parques, praças e eventos. 
- Rever os procedimentos de poda de árvores para melhor preservação das mesmas. 
- EMPODERAR A GESTÃO DO MEIO AMBIENTE. Recriando a Superintendência do meio ambiente, 
extinguindo a mera diretoria atual. A situação do licenciamento ambiental em Salvador é arcaica, atrasada 
e ineficiente. Processos paralisados por um longo período sem qualquer impulso oficial. Além do 
demasiado número de notificações para complementações de informações e estudos técnicos e a falta de 
clareza dos atos normativos vigentes. Essa situação dificulta a posição tanto do empreendedor quanto do 
órgão ambiental, trazendo insegurança jurídica. Vamos colocar Salvador na vanguarda da 
sustentabilidade, gerando empregos, arrecadação, novos negócios, renda, justiça social e preservação 
dos ecossistemas urbanos. 
 
 
5. CULTURA E TURISMO 
 
PROPOSTA 
A prefeitura deve ser parceira e facilitadora das atividades culturais e turísticas, potencializando as 
iniciativas dos grupos e coletivos, facilitando o uso do espaço público e provendo a infraestrutura 
necessária para atrair investimentos, mídia espontânea e visitantes para a cidade. 
 
EIXO ESTRUTURANTE 
 
Criar o programa CURTIR SALVADOR calcado no entendimento de que o município deve conhecer, 
reconhecer, valorizar e potencializar os movimentos culturais, e criar melhores condições para a 
ampliação do turismo na capital.  
 
1) Por meio do Observatório da Cultura, a prefeitura irá acompanhar os projetos desenvolvidos por 
artistas, grupos e coletivos para dirimir necessidades e demandas, de naturezas diversas, por meio do 
apoio institucional. A partir dos dados do observatório, a prefeitura atuará para construir pontes entre os 



 

artistas, grupos e movimentos culturais e os parceiros privados, buscando mais investimentos para a 
cultura da nossa capital. 
 
2) Criação do Fórum Permanente de Cultura, com o intuito de garantir o diálogo constante entre a 
prefeitura e o setor cultural, e assim garantir condições para o desenvolvimento das ações culturais como 
o carnaval, festival de verão, São João, festivais culturais, lavagens, virada do ano e outras manifestações. 
 
3) Criação do Prêmio Salvador de Cultura, com premiação de artistas nas áreas de música, dança, teatro, 
cinema, literatura e artes plásticas, com a realização de mostras para participação da população na 
escolha dos premiados. 
 
4) Com o novo Centro de Convenções, implementar uma política mais agressiva de atração de eventos e 
congressos, inclusive por meio de isenções de taxas e descontos em impostos. 
 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES 
 
- Dar maior divulgação aos roteiros turísticos de Salvador. 
- Criação de medidas de incentivo à preservação de imóveis tombados e revitalização de prédios 
históricos. 
- Estruturar novos circuitos turísticos para a cidade focados no Turismo Cultural e Gastronomia. 
- Manter e apoiar nossas festas e eventos tradicionais (carnaval, festival da virada, festival de verão, 
lavagens, 2 de Julho, Independência, etc.) 
 
NO TURISMO RELIGIOSO 
- Criar a festa cristã (CRISTOVAL), inspiradas nas bem sucedidas Marchas para Jesus, aproveitando as 
estruturas montadas para o carnaval, visando ampliar o turismo religioso. 
- Conclusão do “Caminho da Fé”. 
- Consolidação e estruturação da Santa Dulce dos Pobres, com data marcante 13 de agosto, no calendário 
oficial da cidade. 
 
  



 

SALVADOR TRANSPARENTE 
 

 
1. TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO 
 
PROPOSTA 
 
Reestruturação da Controladoria Geral do Município, garantindo a melhoria da transparência e do combate 
à corrupção no município. 
 
EIXO ESTRUTURANTE 
 
O SALVADOR TRANSPARENTE é um programa de fortalecimento da Controladoria Geral do Município e 
se estruturará nas seguintes ações. 
1) Realização de Auditorias Permanentes em todos os processos licitatórios acima de R$ 1 milhão, com o 
relatório publicado no Portal da Transparência. Serão duas auditorias, uma do processo de compras e 
uma da execução do contrato, e ambas devem ocorrer e ter seus resultados publicados em prazo 
determinado após a conclusão dos respectivos processos. 
2) Será criada uma área chamada Orçamento Popular, no Portal da Transparência, onde os gastos da 
prefeitura poderão ser visualizados de maneira direta, em linguagem simples e acessível. O Portal da 
Transparência do município será totalmente renovado, tornando as informações mais claras e diretas. 
3) Criação de Auditorias Setoriais em todas as Secretarias Municipais. 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES 
- Criar cargos exclusivos para os membros das carreiras da Prefeitura, fortalecendo o componente técnico 
em postos chave. 
 
 
2. GESTÃO E PARTICIPAÇÃO 
 
Reduzir a máquina administrativa e melhorar os processos de atendimento ao público, além de aperfeiçoar 
a gestão de pessoas no sentido da humanização e profissionalização dos serviços, e fazer uma gestão 
mais aberta e participativa, com a criação de novos mecanismos de aproximação dos cidadãos. 
 
EIXO ESTRUTURANTE 
 
O programa Salvador Presente se estrutura nas seguintes propostas. 
 
1) A partir do projeto Prefeitura Bairro, o prefeito irá dedicar um dia da semana a visitar equipamentos 
públicos de determinada região, para acompanhar o desempenho dos serviços prestados. Ao final das 
visitas, será realizada reunião aberta na sede da regional, em que a população poderá discutir e deliberar 
com o prefeito sobre questões regionais. 
 
2) Anualmente a prefeitura realizará a Avaliação das Regionais, na qual será aferida a atuação da prefeitura 
em todos os serviços públicos prestados aos cidadãos. A avaliação será divulgada e servirá de base para 
a discussão transparente de prioridades para os anos seguintes. 
 
3) Implantação do Simplifica Salvador, para revisão de processos internos da prefeitura, buscando 
simplificar as relações prefeitura-cidadão, prefeitura-empresa e prefeitura-prefeitura. 
 
4) Criação do aplicativo Minha Salvador, que reunirá, de forma rápida e simples, todos os sistemas da 
prefeitura, permitindo ao cidadão marcar consultas, solicitar vagas em escolas, consultar as linhas e 
horários de ônibus, acessar os serviços, realizar consultas ao Portal da Transparência, entre outros. 
 
PROPOSTAS COMPLEMENTARES 
- Revisão da estrutura administrativa e do número de cargos em comissão de recrutamento amplo. 
- Criação de programa de valorização dos servidores, com ações de melhoria do ambiente de trabalho, 
saúde ocupacional e mentoria. 
- Criação da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Municipal, visando a formação de um 
corpo técnico especializado para atuação nas diversas secretarias municipais. 
- Revisão do Planejamento Estratégico SALVADOR 2030 a partir de um processo de consulta à população. 
- Garantia de execução das intervenções selecionadas no Orçamento Participativo. 
 



 

 
 
EXPERIENCIA E RESPONSABILIDADE 
 
Eu sou o Sargento Isidório, Policial Militar e Técnico em Enfermagem, tenho 58 anos de idade, natural de 
Salvador- Rua das Virgens nº 02, casado há 34 anos com Francisca Elza Celestino, tenho 7 filhos e 11 
netos, muito embora considero todos que passaram pela Fundação Dr JESUS como membros da minha 
família. Tenho a honra de ter passado toda minha adolescência no Subúrbio Ferroviário. 
Sou o idealizador e o Líder Espiritual da Fundação Dr JESUS, entidade de 29 anos que trata, previne e atua 
na recuperação de dependentes químicos. Para honra e glória de JESUS, já recuperamos das drogas mais 
de 50 mil baianos. 
Já desempenhei, também, as funções de feirante, peixeiro, cobrador de ônibus, vendedor de geladinho, 
professor de folclore. 
Ingressei em 1981 na Polícia Militar da Bahia, via concurso público. Na Corporação comandei pelotões, 
exercí a função de 1º Sargento, instrutor de capoeira e fiquei a frente do movimento reinvidicatorio da PM 
em 2001.  
Atualmente, sou presidente estadual do AVANTE, e o Deputado Federal mais votado nas últimas eleições 
(2018) com 323 mil votos e em Salvador com 170 mil votos. 
Sou muito afeito ao teatro, além de ser extrovertido e polêmico. A sinceridade, não nego a ninguém que 
quando o assunto é tirar os filhos e filhas da Bahia das drogas e lutar por mais justiça social aceito 
qualquer desafio, sem hipocrisia. 
 
 
Eu sou Eleusa Coronel, minha trajetória, nem todos conhecem. Nasci em Salvador e aqui construí minha 
família. Sou formada em Administração de Empresas e em Letras Vernáculas com Inglês.  
Respiro política desde a década de 80, quando tive participação na campanha vitoriosa de Waldir Pires 
para governador da Bahia. Desde então, participei de todas as campanhas eleitorais que meu marido o 
Senador Angelo Coronel disputou, desde quando foi prefeito de Coração de Maria, deputado estadual por 
seis mandatos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, agora exercendo o cargo de Senador da 
República.  
São 32 anos na vida pública diretamente com Angelo Coronel e nesse período tive a oportunidade de 
participar de muitas experiências, principalmente na área social. Então, me sinto preparada para ajudar 
Salvador. Isso foi uma das coisas que me motivou a entrar nessa disputa pela prefeitura, sendo a vice 
prefeita de Isidório. 
Salvador é uma cidade linda e precisa ser cuidada. Acreditamos que as pessoas podem ter uma vida 
melhor. 
Juntos, vamos liderar a construção desse novo tempo. Um enorme desafio. 
 
O que agora apresentamos é o Plano de Governo que nos comprometemos a implementa-lo.  
 
A cada um de vocês dedicamos essas ações. Vamos juntos cuidar de gente! 
 
 
Sargento Isidório, Eleusa Coronel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


