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Propostas para a Saúde 

1. Realizar reforma administrativa da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), com a instituição 
de novo organograma e novo Regimento; 

2. Promover a Informatização de todos os serviços da SESAU, inclusive com a implantação do 
Prontuário Eletrônico dos Usuários; 

3. Implantar 3 (três) distritos sanitários (Sede, Abrantes e Monte Gordo); 
4. Administrar o Fundo Municipal de Saúde de forma transparente; 
5. Discutir, elaborar, aprovar e implantar Novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 

Profissionais de Saúde de Camaçari, a partir de Mesa Permanente de Negociação; 
6. Promover o recadastramento dos servidores, revisão dos contratos terceirizados e 

redimensionamento do quantitativo dos servidores nas Unidades de Saúde, conforme o 
novo formato da Rede; 

7. Criar Programa de Educação Permanente para a Saúde, visando promover ações educativas 
para todos os profissionais de saúde que atuam no Município, capacitar gestores de todos os 
níveis, incentivar servidores para realizarem formação acadêmica (graduação, 
especialização, mestrado e doutorado) e instituir prêmio a servidores que realizarem 
trabalhos acadêmicos e apresentem em congressos ou similares. 

8. Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde e capacitar os Conselheiros Municipais de Saúde; 
9. Estimular a Criação dos Conselhos Distritais e Locais de Saúde; 
10. Promover a reorganização dos processos de aquisições/licitações, dos 

almoxarifados/estoques, com base na Legislação;  
11. Desenvolver ações, de forma transversal, com outras secretarias e órgãos do Município; 
12. Desenvolver Plano de Recuperação da Rede Física, ao longo de toda a gestão. 
13. Promover Recadastramento do Cartão do SUS; 
14. Incentivar práticas integrativas em saúde como acupuntura, massagens terapêuticas, heiki e 

homeopatia; 
15. Implantar 03 Academias da Saúde, como forma de fortalecer a prevenção; 
16. Implantar 03 Multicentros de Saúde, ambulatório de especialidades para realização de 

consultas e exames; 
17. Ampliar a Oferta de Cirurgias Eletivas de baixa e média complexidade, assim como de 

exames laboratoriais, radiológicos, ultrassonográficos e gráficos, através dos prestadores de 
serviços, com parceria transparente; 

18. Ampliar a Assistência à Reabilitação Interdisciplinar, contemplando atendimento de 
fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, com foco prioritário em crianças com necessidades 
especiais e paralisia cerebral; 

19. Implantar Laboratório Central Municipal; 
20. Estudar a construção e implantação do Hospital Municipal de Camaçari, moderno e  

sustentável, que possa atender às principais demandas da população da cidade, nas 
especialidades de Clínica Médica, Neurologia, Cardiologia, Clínica Cirúrgica, Clínica 
Pediátrica, Ortopedia e UTI; 

21. Estudar a construção e implantação da Maternidade Municipal Pública de Camaçari, tendo 
como foco de atuação o Parto Natural, com 28 Leitos de Risco Habitual e 12 leitos de Alto 
Risco, 04 leitos de UTI adulto, 04 Leitos de UTI Neo e 04 leitos “Canguru”; 
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22. Implantar 2 CPNs - Centro de Parto Normal, com 06 leitos. Sede – Intra-hospitalar / Orla - 
Extra hospitalar; 

23. Readequar a Central de Regulação, para agilizar consultas, exames e procedimentos 
cirúrgicos; 

24. Implantar Nova Central de Marcação de Consultas; 
25. Implantar Centro de Atenção Psicossocial – CAPS tipo III – com acolhimento noturno; 
26. Implementar Grupos de Terapia Comunitária, apoiado pelos profissionais da Estratégia 

Saúde da Família, visando reduzir casos de violência doméstica, depressão e abuso de 
drogas; 

27. Criar Política Municipal de Combate às Drogas, de modo a fortalecer a rede de saúde mental, 
com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas, em conjunto com 
ao Ministério Público, Polícias Civil e Militar, rede municipal e estadual de educação, 
entidades filantrópicas, Conselho Tutelar; 

28. Criar o Comitê Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, Reinserção Social e Atenção ao 
Usuário. 

29. Ampliar Equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família; 
30. Reestruturar o CEO – Centro de Especialidades Odontológica; 
31. Implantar Atendimento Odontológico de Urgência (24 horas) em UPA; 
32. Implantar laboratório para confecção de próteses dentárias; 
33. Desenvolver esforços para ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família para 100% do 

município; 
34. Implantar 03 Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF; 
35. Ampliar o quantitativo de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às 

Endemias, de forma a ampliar a atuação junto às famílias; 
36. Referenciar a Rede de Saúde da Mulher, da Criança, do Homem e do Idoso, com ênfase nas 

áreas e populações de maior vulnerabilidade; 
37. Criar o Cartão Saúde Camaçari - Cartão Específico de Saúde para os habitantes de Camaçari, 

permitindo melhor acompanhando dos cuidados à saúde, descontos na rede 
credenciada/referenciada, e práticas integrativas de saúde, com foco em prevenção. 

38. Garantir e ampliar os medicamentos do elenco básico da REMUME; 
39. Incentivar o Programa Farmácia Popular; 
40. Assegurar dispensação de medicamentos nas 24 horas, nas UPA; 
41. Pactuar com a Secretaria Estadual da Saúde a lista de medicamentos de alto custo e 

medicamentos excepcionais; 
42. Estimular a implantação do Programa Farmácia Viva, com oferta de fitoterápicos - plantas 

medicinais, nas Unidades de Saúde da Família; 
43. Implantar Programa Remédio em Casa, com a entrega em domicílio da medicação de uso 

contínuo para população idosa e portadores de deficiência física; 
44. Implantar ferramentas de gestão que otimizem a distribuição racional de medicamentos; 
45. Reestruturar as UPA 24 horas, com adequação à demanda. 
46. Reestruturar o SAMU; 
47. Estudar a implantação do SAMU Cegonha; 
48. Implantar do Serviço de Vigilância de Óbitos – SVO; 
49. Reestruturar o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador – CEREST; 
50. Reestruturar a Vigilância Ambiental; 
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51. Reestruturar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ); 
52. Reestruturar a Vigilância Sanitária, com adequação dos recursos humanos e materiais; 
53. Manter ambulâncias para dar suporte ao atendimento de domicílio (TFD), nos casos de 

quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. domiciliar pelas equipes da Estratégia Saúde da 
Família e Núcleo de Apoio ao Saúde da Família (NASF); 

54. Assegurar transporte para realização de tratamento fora do domicílio (TFD), nos casos de 
quimioterapia, radioterapia, hemodiálise; 

55. Assegurar veículo para realização de atendimento domiciliar pelas equipes da Estratégia 
Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF); 

56. Fortalecer a Auditoria Municipal de Saúde, com a ampliação do contingente de auditores. 

 

Propostas para a Educação 

1. Implantar Novo Modelo de Gestão na Educação de Camaçari, com foco em competência e 
resultados humanizados, fortalecendo a Gestão Integrada da Educação garantindo a 
articulação com a sociedade civil e fortalecendo o Conselho Municipal de Educação e os 
Conselhos Escolares; 

2. Discutir, construir, aprovar e implantar o Plano Municipal de Educação de Camaçari; 
3. Analisar, revisar, negociar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de um Novo Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos profissionais de educação de Camaçari, de modo a 
valorizar os profissionais da educação, através de discussões em Mesa Permanente de 
Negociação; 

4. Implantar o Programa Agentes de Educação, em parceria com diretores das escolas, equipe 
pedagógica e os demais integrantes da escola. O Agente da Educação realiza uma série de 
atividades focadas nos alunos e na aproximação das famílias na rotina estudantil; 

5. Estudar a retomada do Projeto Vaca Mecânica, que oferecia leite e pão diariamente para 
todos os estudantes da Rede Municipal de Educação, de forma a garantir merenda escolar 
reforçada para todos os estudantes; 

6. Oferecer um Kit de Material Escolar e Didático a todos os estudantes da Rede Municipal de 
Educação na primeira semana de aula de cada ano letivo; 

7. Desenvolver Plano de Recuperação da Rede Física, incluindo todas as condições para a 
segurança e a paz no ambiente escolar, ao longo de toda a gestão; 

8. Desenvolver um Novo Projeto Pedagógico para a Rede Municipal de Educação, a partir da 
análise das principais tendências, da escola de tempo integral e do uso de tecnologias, de 
forma que os jovens, as suas famílias e a sociedade possam ter perspectivas futuras de paz 
social, trabalho e renda; 

9. Implantar a Educação Integral, através de escolas em tempo integral, contra turno ou via 
expansão da carga horária dos estudantes, em articulação com esportes, ciências e cultura; 

10. Estudar a implantação de Escolas Laboratório, no modelo da parceria Google – Prefeitura de 
Salvador, e avançar no ensino do empreendedorismo; 

11. Desenvolver Projeto de Qualificação de Docentes, com o objetivo de melhorar a qualidade 
do ensino, trabalhando temas, mobilizando instrutores e alocando carga-horária adequada 
às necessidades dos professores, de acordo com seu nível e área de atuação, a partir de 
discussão com os representantes da categoria e especialistas no tema; 
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12. Promover a Expansão da Rede Municipal de Educação Infantil, tendo como objetivo que 
todas as crianças estejam nos Centros Municipais de Educação Infantil e acompanhados por 
um professor, ampliando o investimento na educação infantil, com contínuo crescimento da 
qualidade, garantia da oferta a todas as crianças de quatro a cinco anos e ampliação na faixa 
de zero a três anos; 

13. Desenvolver um Projeto Especial de Alfabetização e Leitura, com professores capacitados, 
materiais e prioridade da Prefeitura para essa iniciativa, tendo como meta uma taxa de 
alfabetização próxima a 100%; 

14. Implantar o pleno funcionamento do Programa Mais Educação em Camaçari; 
15. Reorganização do Programa EJA – Educação de Jovens e Adultos, especialmente nos 

aspectos segurança e transporte; 
16. Articular e apoiar a expansão da oferta de cursos técnicos, tecnológicos e superiores na 

cidade; 
17. Definir critérios e ofertar Pré-Vestibular gratuito e Bolsa Universitária para cidadãos de 

Camaçari; 
18. Assegurar acessibilidade às instalações, respeito às diferenças e o acesso à educação 

especializada aos educandos com necessidades educacionais especiais, promovendo a 
Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. 

 

Propostas para Assistência Social, Mulher, LGBT, Justiça e Cidadania 

1. Estudar a reativação do Projeto Vaca Mecânica, com a produção de leite e pães para o 
consumo dos estudantes da Rede Municipal de Educação na merenda, e kit para crianças 
levarem para casa;  

2. Estudar a reativação do Projeto Vale Cesta Básica; 
3. Requalificar a Casa da Criança e do Adolescente, promovendo de forma mais efetiva ações 

para o fortalecimento do vínculo sociocultural dos jovens e familiares; 
4. Estudar o processo de descentralização das atividades da Cidade do Saber para os bairros da 

Sede e localidades da Orla, de forma a democratizar o acesso; 
5. Recadastrar todos os beneficiários do Bolsa Família, garantindo o recebimento por quem 

realmente cumpre as condicionalidades ;exigidas no programa, especialmente nas áreas de 
saúde e educação; 

6. Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade e 
pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais cujo foco seja a 
erradicação da pobreza; 

7. Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e com as outras 
políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde, educação, trabalho e segurança 
pública, para responder com efetividade à diversidade das necessidades; 

8. Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante estabelecimento de novos 
padrões de relação institucional entre o governo municipal e as entidades não 
governamentais, tendo como fundamento a complementaridade do papel do estado e a 
constituição da rede de proteção socioassistencial; 
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9. Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se assegurar a melhoria 
da gestão, considerando-se todas as instâncias do sistema descentralizado e participativo, 
bem como as realidades regionais e locais; 

10. Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de 
democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada; 

11. Garantir medidas de combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição do 
desenvolvimento do município;  

12. Promover a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as mulheres de 
Camaçari; 

13. Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e contribuir para o 
avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços. 

14. Implantar o Observatório da Discriminação Racial e LGBT, buscando coibir práticas de 
agressões às minorias, e prestando apoio às vítimas de violência; 

15. Elaborar projeto para viabilização de Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência. 

 

Propostas para Mobilidade Urbana e Acessibilidade 

1. Discutir, elaborar e implantar do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Camaçari, de forma 
a assegurar equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros e circulação 
segura e confortável de passageiros do transporte coletivo, pedestres, ciclistas, motociclistas 
e motoristas individuais; 

2. Rever o atual e implantar Novo Modelo de Gestão da Mobilidade, com foco na gestão 
integrada de trânsito e transporte, modernização da legislação, em normas, regulamentos e 
controles operacionais, e fiscalização dos serviços; 

3. Avaliar e qualificar o quadro de servidores de trânsito e transporte, e o modelo de 
contratação; 

4. Desenvolver Programa de Capacitação do Servidor de Trânsito e Transporte; 
5. Identificar necessidades de equipamentos, veículos e materiais para a correta gestão da 

mobilidade e acessibilidade, implantando Plano de Qualificação da Gestão de Mobilidade e 
Acessibilidade; 

6. Instituir Política de Transporte e Mobilidade Urbana Integrada ao desenvolvimento urbana e 
uso do solo, com exigência de Estudos de Impacto de Vizinhança para novos 
empreendimentos habitacionais e comerciais, disciplinando a ocupação e uso do solo em 
acordo com as demandas de transporte coletivo. 

7. Promover ações para o disciplinamento do estacionamento de veículos, carga e descarga na 
área central; 

8. Implantar Nova Sinalização Viária (vertical, horizontal e semafórica) nos principais 
corredores de tréfego do Município, disciplinando e promovendo fluidez e segurança; 

9. Desenvolver projetos específicos de melhoria do trânsito, com intervenções pontuais, em 
locais críticos, que apresentem problemas de circulação e elevados índices de acidentes; 

10. Participar da concepção e implantação da Central Integrada de Monitoramento de Camaçari, 
articulada com outros órgãos da Prefeitura, orientando a criação de banco de dados de 
acidentes e ocorrências, visando o monitoramento completo e orientação das ações de 
medidas corretivas e preventivas na área de trânsito, a partir da tecnologia; 
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11. Promover Campanha Permanente de Educação para o Trânsito, valorizando o pedestre, com 
foco em pontos críticos e unidades de ensino; 

12. Criar Pátio de Veículos, para depósito dos veículos aprendidos por infrações ao Código de 
Trânsito; 

13. Realizar processo licitatório para o Novo Sistema de Transporte Coletivo, atendendo ao TAC 
firmado com o Ministério Público Estadual, de forma a garantir transporte coletivo de 
qualidade, a preços acessíveis e ambientalmente corretos;  

14. Elaborar Projeto de Ordenamento do Transporte Coletivo Urbano, com definição de novo 
modelo físico e operacional, nova programação visual da frota; 

15. Definir Nova Política para Serviços de Táxis e Mototáxis, com criação de nova 
regulamentação, recadastramento e ampliando a articulação com as forças de segurança; 

16. Implantar o Novo Terminal de Integração do Transporte Coletivo Sede – Orla;  
17. Definir e implantar Novo Padrão de Paradas do Transporte Coletivo, privilegiando conforto e 

segurança do usuário; 
18. Desenvolver Projeto de Cuidado com os Passeios, visando dotar a cidade de espaços para 

pedestres com segurança e conforto, promovendo a interação social; 
19. Instituir Novas Regras de Acessibilidade, visando a proteção do Deficiente e Portador de 

Necessidades Especiais, de forma a tornar Camaçari cidade mais inclusiva e democrática; 
20. Criar Zonas de Baixo Impacto de Carbono nos Bairros, com ruas de pedestres e calçadas 

ampliadas para atividades de lazer e cultura, limitando a circulação de veículos motorizados; 
21. Desenvolver processos de cooperação com Concessionárias e Governo Estadual, no sentido 

de humanizar as rodovias que passam pelo município, de forma a integrá-las aos bairros por 
onde passam, em relação ao uso do solo, ao sistema viário e ao transporte, investindo em 
segurança, passarelas e viadutos; 

22. Elaborar e implantar Projeto Novas Vias de Camaçari, com a implantação de novas vias e 
corredores de tráfego, visando criar alternativas de acessibilidade e mobilidade; 

23. Propor projetos e planos específicos para pedestres e bicicletas reconhecendo-os como 
modais de transporte, a exemplo da ciclovia na BA 093 e ciclofaixas no centro; 

24. Ampliar a oferta de ciclorotas (ciclovias, ciclo faixas e caminhos compartilhados) e 
bicicletários/paraciclos criando uma rede de bicicletas integrada com todos os modais; 

25. Realizar estudos específicos para Melhoria do Estacionamento, especialmente nas praias da 
Orla e no Centro da Cidade (sede), de forma a garantir segurança, autonomia e 
acessibilidade ao cidadão. 

 

Propostas para Ordem Pública, Segurança, Comércio Informal, Limpeza, 
Iluminação, Defesa Civil 

1. Cadastramento dos ambulantes que atuam nos logradouros públicos, com vistas ao apoio 
para o licenciamento de suas atividades e preparação de áreas específicas para o Comércio 
Informal, com conforto e segurança à população, sem prejuízo aos comerciantes legalmente 
estabelecidos, de forma articulada com entidades empresarias e de apoio; 

2. Desenvolver projeto de Segurança Comunitária Interativa Municipal, envolvendo 
comunidade, polícia e demais órgãos, com identificação conjunta dos principais problemas, 
e parceria com a comunidade na solução dos problemas; 
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3. Conceber e implantar a Central Integrada de Monitoramento de Camaçari, com a instalação 
de câmeras nos principais pontos da cidade, para utilização em ações de promoção da 
segurança, ordem pública, mobilidade; 

4. Desenvolver ações específicas de Acompanhamento de Creches e Escolas, com a 
disponibilização de câmeras nos acessos às unidades escolares e implantação da Ronda 
Escolar, com a presença da Prefeitura na garantia da segurança das crianças, jovens, pais e 
profissionais da educação; 

5. Estabelecer o Conselho Municipal do Cidadão, com ênfase na cooperação para melhoria das 
condições de Segurança; 

6. Limpar e cercar terrenos baldios críticos, de forma a ampliar a sensação de segurança da 
população; 

7. Estudar alternativas para o controle e monitoramento das principais entradas da cidade, a 
partir da criação de ação conjunta com outras esferas de poder; 

8. Promover a articulação com o COFIC (empresas do Pólo Industrial), Corpo de Bombeiros, 
órgãos municipais, estaduais e federais, para a elaboração e implantação de um Novo Plano 
de Defesa Civil de Camaçari; 

9. Elaborar mapa de risco de acidentes naturais no município e dar ampla divulgação aos 
resultados; 

10. Revisão e implantação de Novo Plano de Iluminação Pública de Camaçari, com foco em 
aumento dos níveis de segurança e conforto do cidadão, redução de custos e uso de 
tecnologia LED para melhoria no controle e gestão 

11. Garantir a coleta de lixo regular em todas as localidades do município; 

12. Promover a limpeza das áreas públicas de forma regular e adequada; 

13. Estudar nova atuação da Limpec; 

14. Reciclagem de lixo – resíduos sólidos; 

15. Desenvolver ação cooperativa com o Pólo Industrial para otimização de custos e 
procedimentos. 

 

Propostas para Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente 

1. Promover a requalificação do Rio Capivara e urbanização de suas margens em áreas 
prioritárias; 

2. Realizar estudos para a construção de dois novos viadutos na cidade, sendo um na região da 
atual Estação Rodoviária e outro no Bairro dos 46; 

3. Promover iniciativas para a integração do transporte público da cidade com o Metrô de 
Salvador, via Lauro de Freitas e via BR 324; 

4. Realizar estudos para a duplicação do Viaduto do Trabalhador, complementando as alças 
ainda não executadas, que trarão mais segurança e fluidez ao trânsito de Camaçari; 

5. Articular com o Governo do Estado e Concessionária o processo de duplicação da BA 512, 
Estrada da Cascalheira, via importante de integração Sede – Orla; 
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6. Recuperar a estada velha de Monte Gordo, viabilizando uma Nova Via Monte Gordo a 
Jacuípe (BA 512); 

7. Requalificar praças e espaços públicos,  
8. Requalificar a Feira, local importante da vida social e econômica de Camaçari; 
9. Requalificar a Estação Rodoviária; 
10. Acompanhar oportunidades de financiamento e ações da Embasa, nas questões inerentes a 

água e a esgotamento sanitário; 
11. Estudar a ampliação do Centro Administrativo Municipal, visando dotá-lo de condições mais 

modernas e adequadas ao funcionamento da Prefeitura, de forma integrada; 
12. Promover ações de urbanização de invasões consolidadas; 
13. Garantir o cumprimento da ordem de chamada do Programa Minha Casa Minha Vida; 
14. Articular as políticas de mobilidade, transporte público, iluminação, limpeza urbana, ordem 

pública, saúde, educação e assistência social com as políticas de melhoria habitacional, 
garantindo que as pessoas alocadas no Programa Minha Casa Minha Vida tenham acesso aos 
serviços públicos de forma integral; 

15. Priorizar a construção de moradias para população com renda familiar de até três salários 
mínimos; 

16. Elaborar e implementar política pública para a habitação, visando garantir o direito à 
moradia, respeitando prioridades e situações de emergência, com transparência; 

17. Implantar o Programa Casa Legal, visando ampliar e acelerar a regularização das ocupações 
irregulares e áreas de risco, mediante implantação de políticas de urbanização e legalização 
das áreas ocupadas; 

18. Implantar o Programa Morar Melhor, com ações de apoio à melhoria das condições de 
moradia em áreas carentes, disponibilizando assessoria técnica, mão de obra e materiais, 
acompanhando as obras e desburocratizando processos, em parceria com a sociedade civil; 

19. Promover a requalificação da praia localizada na saída do Emissário Submarino; 
20. Requalificar e reordenar as praias da Orla de Camaçari; 
21. Desenvolver projeto de urbanização da Prainha de Parafuso; 
22. Discutir e implantar estratégia de desenvolvimento integrado sustentável local e regional 

que contemple política efetiva de saneamento ambiental, incentivos a construções 
sustentáveis, consumo racional de energias e uso de energias renováveis;  

23. Definir políticas articuladas de água, esgoto, áreas verdes, drenagem e resíduos sólidos; 
24. Discutir e implementar Política de Saneamento Básico e Ambiental para Camaçari; 
25. Identificar, restaurar, conservar e incentivar a conservação de áreas de nascentes, incluindo 

essas áreas na regulamentação da Reserva Particular de Patrimônio Natural Municipal; 
26. Estabelecer critérios e implantar sistemas de controle da contaminação do lençol freático; 
27. Monitorar e tornar público o volume e a qualidade da água profunda retirada em Camaçari; 
28. Apoiar inovações técnicas na captação e uso das águas de chuva; 
29. Elaborar e implementar Política Gestão de Resíduos Sólidos; 
30. Ampliar a arborização de rua, com espécies adequadas e participação de moradores no 

plantio e cuidados dessas árvores; 
31. Elaborar Plano Municipal de Parques, delimitando áreas importantes para conservação, 

preservação, lazer e convívio; 
32. Reestruturar e otimizar os serviços da rede de proteção animal, ampliando medidas 

educativas; 
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33. Estabelecer indicadores de qualidade do ar e implantar sistema de medição e divulgação nos 
principais pontos de poluição atmosférica; 

34. Criar e implantar sistema de monitoramento de emissões de gases estufa e de material 
particulado com ampla divulgação e fácil. 

 

Propostas para Juventude, Esporte e Lazer 

1. Estudar a criação da Secretaria da Juventude, reunindo iniciativas referentes ao público 
jovem, importante para o futuro da cidade; 

2. Desenvolver Projeto de Inclusão Esportiva, de forma a mobilizar a população para a prática 
do esporte, em diversas modalidades, aproveitando a infraestrutura existente na cidade; 

3. Implementar o Programa de Mensageiros Mirins, permitindo a inserção produtiva de jovens 
ainda em idade escolar, facilitando sua entrada no mercado de trabalho quando em idade 
adequada; 

4. Desenvolver, em parceria com entidades e governos, um efetivo Programa de Combate às 
Drogas, reduzindo a participação dos jovens no mundo do crime, oferecendo opção 
qualificada de melhoria da vida em comunidade; 

5. Reforçar o Programa de Primeiro Emprego, buscando em parceria com entidades e 
empresas, opções de colocação para jovens na chegada no mercado de trabalho; 

6. Implantar o Centro de Capacitação, Pesquisa e Integração Jovem, com estrutura moderna de 
qualificação profissional para jovens de 15 a 25 anos, contribuindo para sua inserção 
produtiva de forma qualificada; 

7. Promover programa eficiente de requalificação e manutenção de Quadras, Praças e Campos 
de Futebol, entendendo esses espaços como privilegiados para a convivência social e 
desenvolvimento de hábitos saudáveis; 

8. Incentivar e contribuir com a promoção de competições esportivas; 
9. Trabalhar pelo fortalecimento das Ligas e Entidades esportivas do município, a partir do 

apoio ao seu desenvolvimento; 
10. Implantar Projeto de Desenvolvimento de Potencial de Atletas, com o objetivo de apoiar o 

esporte olímpico e a inserção de jovens de alto potencial nas modalidades; 
11. Desenvolver Projeto de Apoio ao Intercâmbio de Atletas, com o suporte a viagens de 

treinamento e competições; 
12. Realizar estudo de viabilidade e atração de parceiros para a construção de Ginásio de 

Esportes Municipal e a Vila Olímpica de Camaçari; 
13. Conceber e implantar o Ecoparque da Cidade, na área do antigo Horto, oferecendo nova e 

qualificada opção de Lazer para a população; 
14. Implementar Centro Técnico de Surf, em local selecionado, aproveitando as boas condições 

que Camaçari oferece ao esporte, atraindo fluxo turístico e posicionando a cidade como 
atraente para a juventude; 

 

Propostas para a Cultura: 

1. Implantar o Sistema Municipal de Cultura, ampliando a representação da sociedade nas 
decisões e envolvendo a comunidade da cultura no desenvolvimento do setor; 
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2. Descentralizar as ações e equipamentos culturais para os bairros e áreas de risco social; 
3. Promover o conceito da convivência pacífica no espaço urbano, como perspectiva 

enriquecedora da harmonia entre as pessoas, dando ênfase para ações conjuntas entre o 
esporte, a educação e a cultura; 

4. Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do patrimônio cultural 
e natural, reconhecendo-os como elo indispensável entre o passado, o futuro e o presente; 

5. Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como indispensável para a 
convivência democrática, o respeito entre os cidadãos e a paz social; 

6. Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio material e imaterial 
das culturas que contribuíram para a formação da identidade cultural da cidade; 

7. Ampliar a oferta de atividades de formação cultural nos centros culturais da cidade, 
incluindo novas linguagens que atendam às aspirações da juventude diante do intenso 
desenvolvimento tecnológico do mundo atual; 

8. Garantir acessibilidade das pessoas com deficiência aos eventos oferecidos pela Cidade do 
Saber, assim como bibliotecas, serviços de turismos, parques, etc. 

 

Propostas para Desenvolvimento, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda  

1. Desenvolver amplo e competente Programa de Capacitação de Profissionais, utilizando a 
estrutura da Casa do Trabalho, que deve ter atuação ampliada e complementada, sempre 
em parceria com instituições de ciência, tecnologia e inovação; 

2. Implantar o Centro de Apoio ao Empreendedor de Camaçari, congregando as iniciativas da 
Prefeitura de suporte ao empresariado, funcionando como ponto central do posicionamento 
da cidade de apoio à atividade produtiva; 

3. Implantar Casa do Turismo, institucionalidade de articulação permanente com o setor de 
turismo, com infraestrutura que integrará iniciativas de capacitação profissional de 
trabalhadores fixos e autônomos, e organização da oferta de mão de obra para 
empreendimentos locais, através de Banco de Talentos; 

4. Desenvolver iniciativas de marketing para melhor divulgação das praias da Orla de Camaçari, 
com o uso de tecnologias, bilíngue e apoio ao turista ao longo da Estrada do Côco, com 
indicação das estruturas de saúde e pontos turísticos; 

5. Criar Mapa Turístico de Camaçari, com ênfase nas praias da Orla, que receberão apoio para 
desenvolver mapas específicos; 

6. Revitalizar os totens indicativos de cada praia, às margens da BA 093; 

7. Desenvolver tratativas com concessionária da BA 093 para padronização da iluminação de 
entrada nas praias, a exemplo de Arembepe; 

8. Implantar estacionamento para veículos turísticos regulamentados; 

9. Reposicionar Camaçari como cidade competitiva na atração de investimentos, a partir de 
suas vocações, infraestrutura e ambiente propício aos negócios no setor industrial e de 
serviços; 

10. Aproveitar melhor os recursos, competências e empreendedores locais; 
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11. Incentivar o desenvolvimento de alternativas para solucionar os problemas gerados pelo 
atual modelo de crescimento da cidade, realizando parcerias com instituições de ensino e 
pesquisa e organizações do terceiro setor; 

12. Incentivar iniciativas de organização de redes de empreendimentos econômicos solidários; 

13. Apoiar a implantação de arranjos produtivos inovadores e atrações turísticas em bairros e 
localidades, promovendo a descentralização da oferta de empregos localmente 
diversificada; 

14. Estimular a qualificação e a requalificação profissional da população, com vistas às novas 
ocupações profissionais e atendimento das demandas das empresas instaladas no município 
e na região; 

15. Cooperar com entidades empresariais e de apoio, de modo a contribuir para a criação e 
formalização de micro empresas, utilizando os mecanismos da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa e do Microempreendedor Individual (MEI); 

16. Fortalecer programas de inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nos 
mercados de trabalho, público e privado; 

17. Desenvolver, em parceria com o setor privado, o Cartão de Crédito Camaçari, fortalecendo 
os produtores de bens primários, o comércio e a pequena indústria local; 

18. Elaborar projeto de fortalecimento do Pólo de Serviços de Camaçari, complementando as 
atividades industriais com a economia de serviços, a partir de demandas existentes ainda 
não exploradas por empreendedores locais; 

19. Avançar com os Programas de Microcrédito, fundamental para os negócios de menor porte, 
em parceria com bancos de desenvolvimento e entidades de crédito; 

20. Conceber e desenvolver iniciativas de Fundo de Aval, de forma a facilitar o acesso ao crédito 
dos micro e pequenos empreendedores, em alinhamento com iniciativas desenvolvidas por 
bancos de desenvolvimento e entidades de crédito;  

21. Retomar o Programa Camaçari Rural e da Pesca, fortalecendo essas importantes atividades, 
que possuem tradição no município, gerando oportunidades de emprego, trabalho e renda; 

22. Promover estudos para a requalificação da Feira na Sede e do Mercado de Monte Gordo; 

23. Elaborar, em parceria com empreendedores, trabalhadores, entidades do setor e 
comunidade, o Plano de Desenvolvimento do Turismo de Camaçari, visando dotar a cidade 
de planejamento estratégico que oriente e potencialize as ações do município na área 
turística, importante vetor de desenvolvimento; 

24. Implantar Programa de Guias Mirins, em parceria com o trade turístico; 

25. Implantar Centro de Artesanato na Orla, reunindo a produção de artesãos do município, de 
forma organizada, em áreas de fluxo turístico, gerando emprego, trabalho, renda e 
oportunidades; 

26. Promover a recuperação do Projeto Tamar de Arembepe, em parceria com o setor privado, 
acreditando no seu potencial de atrativo turístico, gerador de emprego e renda; 
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27. Padronizar e revitalizar sanitários públicos nas praias; 

28. Aperfeiçoar a legislação para Eventos Populares e Privados; 

29. Desenvolver calendário anual de eventos esportivos, culturais e datas comemorativas. 

 

Propostas para a Gestão Pública e Finanças 

1. Promover a descentralização do atendimento à população, através da implantação plena de 
estruturas de Prefeituras-Bairro, sendo previstas inicialmente 02 na Orla e 02 na sede, com 
estruturas compartilhadas, envolvendo outras iniciativas da Prefeitura; 

2. Trabalhar para reduzir o endividamento da Prefeitura de Camaçari, priorizando uma gestão 
com geração de superávits, e ampliando a capacidade de investimento da cidade; 

3. Revisar de forma prioritária a questão do déficit previdenciário, a partir do entendimento de 
que esse problema tende a se agravar quando não recebe a atenção devida; 

4. Reforçar o Regime de Caixa Único, centralizando as decisões de gastos e pagamentos, de 
forma a ordenar as receitas e despesas, com foco no equilíbrio das contas públicas; 

5. Investir em tecnologia para a modernização dos sistemas, dos cadastros, dos dados e da 
gestão pública municipal; 

6. Estabelecer Programa de Melhoria da Qualidade do Gasto Público, visando aperfeiçoar os 
mecanismos de aquisição de bens e serviços com qualidade, agilidade e menor custo; 

7. Implantar medidas de combate ao desperdício e à corrupção, conforme legislação vigente, 
ampliando a transparência em todos os atos da gestão municipal e melhorando o controle 
do patrimônio público; 

8. Revisar todos os procedimentos relativos a tributos municipais, verificando sua adequação e 
justiça social; 

9. Acompanhar os repasses de outras esferas de governo, garantindo a correção nas receitas 
de Camaçari; 

10. Implantar Mesa Permanente de Negociação com os representantes do funcionalismo 
público municipal, estabelecendo canal de negociação qualificado para o atendimento das 
demandas do servidor público; 

11. Redefinir o processo de construção do Orçamento, a partir da lógica de que os gastos sejam 
compatíveis com as receitas efetivas; 

12. Centralizar os processos de compras sistêmicas, de forma a ampliar o poder de barganha, 
reduzindo custos unitários e ampliando o controle dos gastos públicos; 

13. Priorizar amplamente as compras via pregão eletrônico, visando maior transparência nas 
aquisições e redução dos preços praticados; 

14. Implantar plenamente a Lei da Transparência, visando coibir as práticas de corrupção, 
estabelecendo novo padrão de relações entre governo e empresas privadas; 
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15. Reorganizar o cadastro de fornecedores do Município, exigindo as documentações e 
condições legais para o fornecimento dentro do município, e praticar a gestão plena dessa 
cadeia de fornecedores, aplicando penalidades, quando necessário; 

16. Estudar a implantação do Centro Logístico Municipal, centralizando estoques e 
almoxarifados, como forma de racionalização no uso dos recursos; 

17. Redesenhar estrutura de gestão, com revisão do número de secretarias e órgãos, cargos 
comissionados, funções, terceirizados, estruturas de apoio etc; 

18. Promover ações de maior autonomia da Controladoria Geral do Município, que deve ter sua 
atuação fortalecida e apoiada pela alta administração; 

19. Desenvolver Programa de Capacitação do Servidor Público Municipal; 

20. Desenvolver Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Camaçari, preparando nossa 
cidade para o crescimento sustentável, compreendendo de forma integrada Mobilidade, 
Habitação, Saúde, Educação, Assistência Social, Desenvolvimento, Infraestrutura, Serviços 
Ambientais, Proteção ao Patrimônio Cultural e Ambiental. 

 


