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considerar as necessidades de preservação ambiental, de segurança, 

ventilação da cidade, contrariando arquitetos e técnicos.  

     

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

É chegado um tempo em que a renovação política se faz necessária para que 

possamos resguardar a essencialidade do humano e a sensibilidade social, 

componentes fundamentais para que a democracia em sua plenitude se instale em 

nosso País, em nosso Estado e em nosso Município. 

Nesse momento de crise ética, política, econômica e espiritual, estamos 

apresentando as linhas gerais do Programa de Governo Municipal de Salvador-Ba, 

que o candidato a prefeito Pastor Sargento Isidório junto com seu vice-prefeito, 

Bassuma, e os partidos da coligação, intitulada "Agora é a vez do povo", PDT, PROS, 

PMN, PRP e o PSL, têm a perspectiva de organizar estrategicamente, agir 

operacionalmente e gerir competentemente o município de Salvador, frente as 

dificuldades estruturais existentes, humanizando a gestão pública, na perspectiva de 

nossa cidade tornar-se socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente 

correta. 

Socialmente justa porque não há sustentabilidade ambiental sem considerar a 

questão social.Salvador se destaca como uma cidade de contrastes e exclusão 

social e racial, frutos de uma formação política que não privilegiou, ao longo dos 

tempos, os que mais necessitavam. Uma cidade socialmente justa se constrói com a 

melhoria da qualidade de vida da população, com a diminuição das diferenças 

sociais e com políticas públicas favorecendo a área social. 
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Economicamente viável, pois iremos proporcionar o acesso à ciência e à tecnologia, 

administrando e investindo o dinheiro público de forma transparente, com total 

intolerância à corrupção. 

Ambientalmente correta implica ter o compromisso com a proteção e a educação 

ambiental, com o uso controlado dos recursos naturais, a redução e destinação final 

adequada dos resíduos sólidos, compreendendo a importância da reciclagem no 

campo ambiental, econômico e social. 

Por isso, a importância do cidadão, não só escolher seus representantes, mas 

também fiscalizar, durante todo o mandato, como está sendo administrada a cidade, 

supervisionando e avaliando a tomada das decisões administrativas. 

 

 

2. Objetivos e Princípios de Atuação do Governo 

Objetivos Centrais do Governo 

 

• Ampliar parcerias e investimentos para expandir a oferta da educação, em 

tempo integral, além do Programa Mais Educação, do Governo Federal, 

tendo como referência os CIEPS. 

• Evoluir continuamente na acessibilidade e na qualidade da prestação dos 

serviços públicos municipais.  

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

patrimônio natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento da 

cidade.  

• Proporcionar maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças do 

município. 

• Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia de 

Salvador.  
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• Tornar Salvador uma cidade cada vez mais integrada do ponto de vista 

urbanístico e cultural.  

• Reduzir os indicadores de pobreza na cidade.  

Reduzir drasticamente os níveis de violência urbana, se possível integrando 

a guarda municipal aos equipamentos de segurança do Estado, e ou ainda 

se necessário, buscar diálogo para acordo de Paz, envolvendo os poderes 

públicos num amplo compromisso de combate as drogas, através da criação 

de reais oportunidades de trabalho de profissionalizaçãode todos os homens 

e mulheres envolvidos na cadeia do tráfico e distribuição de drogas.  

• Contribuir para a formação de um ambiente de negócios, não apenas 

competitivo, mas também solidário na perspectiva do crescimento 

econômico sustentável.  

Princípios de Atuação do Governo  

• Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos eficazes de 

planejamento, incentivo e acompanhamento para toda a máquina 

administrativa. 

• Adotar acultura da paz, da solidariedade e da Humanidade como lema de 

gestão pública. 

• Gabinete Itinerante: O prefeito e equipe vão despachar utilizando Prefeituras 

de Bairros já existentes, que serão ampliadas para outros Bairros da 

Cidade,com novos programas, melhorando ainda mais o atendimento às 

comunidades, implantando SACs em parceria com o Governo do Estado. 

Aumentar o atendimento social, com a presença de Psicólogos, Assistentes 

Sociais e Jurídicos, visando a orientação de familiares daqueles que tenham 

sofrido qualquer tipo de trauma, violências, intolerâncias religiosas ou de 

outras espécies, drogas, abusos sexuais, pedofilias, homofobia, racismo e 

etc. 

• Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, 

estaduais e federais, visando reduzir toda forma de desperdício. 
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• Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo 

padrão de qualidade em todas as regiões da cidade.  

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

da eficiência dos processos da administração municipal. 

• Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura, através de 

parcerias com o setor privado e outras esferas de governo.  

 

3. Propostas de Governo 

 

3.1.1 - Eixo 1  

Gestão democrática mais humanizada e intolerante à corrupção 

 

3.1.1 - FINANCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO 

  
DIRETRIZES: 

 
• Investir na capacitação técnica e política permanente dos agentes políticos e 

servidores públicos dos poderes executivo e legislativo municipais, 

conjuntamente com os demais municípios da RMS (Região Metropolitana de 

Salvador), através de parcerias com a Universidade Estadual – UNEB e 

Escolas Técnicas Federais. 

• Buscar linhas de crédito e financiamento consorciadas ou não, com vistas a 

equipar física, técnica e instrumentalmente as Administrações Municipais, de 

forma a não só garantir melhores condições de trabalho e produção dos 

técnicos, como também maior eficácia e agilidade das respostas as 

comunidades atendidas.  

• Criação do Fundo de Investimentos em Operações Urbanas Consorciadas, 

vinculado a Secretaria Municipal específica do desenvolvimento urbano do 

município, para financiamento: 
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 No âmbito municipal, dos projetos de iniciativa de pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, nas áreas previstas no Plano Diretor, em 

especial, na cultura, esporte e lazer. 

 No âmbito metropolitano, para financiamento das Operações 

Metropolitanas Consorciadas e fomento de novas centralidades urbanas 

nas áreas de defesa do patrimônio histórico-cultural e ambiental. 

• Receitas do Fundo: transferência do Orçamento Geral do Município; recursos 

não onerosos do Ministério das Cidades; auxílios, subvenções e outras 

contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 

etc. 

•  Implementar a gestão integrada do saneamento ambiental, através da 

inclusão nas atribuições da SANASA (Sociedade de Abastecimento de Água 

e Saneamento), a gestão (operação e cobrança de taxas) da coleta e destino 

dos resíduos sólidos, além de água e esgoto. 

• Implantar políticas voltadas para os problemas enfrentados pelos idosos, 

investindo em questões ligadas ao fenômeno populacional do 

envelhecimento.  

• Arrecadar fundos para manutenção e aprimoramento de clubes que abriguem 

e proporcionem atividades aos idosos, através de formas de arrecadação 

proveniente de fundos administrados pelo governo, que possam financiar o 

bem-estar dos idosos. 

• Implementar Políticas Públicas com vistas de à geração de renda para as 

comunidades economicamente desfavorecidas, com prioridade para a 

juventude. 

• Implementar formação técnica e profissionalizante de cursos de curta duração 

através dos Institutos Federais de Educação. 

3.1.2 - COMUNICAÇÃO COMO DIREITO DO CIDADÃO 

 

DIRETRIZES: 

 Fazer um levantamento (diagnóstico) sobre quais são os meios de 

comunicação existentes nas comunidades e dentre eles quais seriam os mais 

adequados para servir como instrumento de comunicação local. 



Plano de governo   2017 – 2020   Sargento Isidório – Prefeito 2016 
 

 

 8 

 Organizar cursos e oficinas de capacitação para o uso da comunicação             

(exemplo: jornal, rádio, vídeo, cartaz, internet). 

 Promover treinamentos para elaboração de projetos para captação de 

recursos. 

 Ocupar espaços nos meios de comunicação local (não só os comunitários), 

através de entrevistas, depoimentos, sugestões e até com programas 

próprios produzidos por alguma entidade popular ou equipes de comunicação 

da própria população. 

 Promover inserções nos meios de comunicação que tenham por tema a 

educação contra a intolerância de qualquer espécie. 

 Estabelecer parcerias entre os meios de comunicação e a segurança pública 

para promover a cultura da paz. 

 Realização de campanhas educativas pelos diferentes tipos de mídia, 

abordando a diversidade étnico-racial brasileira. 

Ampliação e fortalecimento das Rádios Comunitárias, sempre com 

autorização dos órgãos competentes e buscar a legalização das atuais que 

vivem na clandestinidade por serem instrumento de comunicação social e de 

formação de profissionais para atuar na área de comunicação social como 

radialistas, comentaristas, etc. ( VER A QUESTÃO DA LEGALIDADE,   OU 

SEJA AUTORIZAÇÃO DA ANATEL) 

 Reconhecimento e respeito aos direitos humanos como princípio da política 

de comunicação. 

  

3.1.3 - DEMOCRACIA E CIDADANIA  

 

DIRETRIZES: 

• Aperfeiçoamento de Comissões e Conselhos de Bairros.  

• Centralização e otimização da Ouvidoria em todos os órgãos municipais. 

• Incentivar a participação e o controle da sociedade civil organizada na 

execução do orçamento municipal.      
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• Execução do Projeto Cidades Digitais em convênio com o Governo Federal. 

REPETIDO 

• Capacitação para a formação do gestor municipal mirim.  

• Criação da Comissão de Ética Municipal. 

• Incentivar a participação e o controle da sociedade civil organizada na 

execução do orçamento municipal.       

 Promover a participação da população no controle dos processos que afetam 

direta ou indiretamente suas vidas através da seguinte metodologia: 

 Oferecer cursos e oficinas aos diversos segmentos da população, de forma a 

atingir pessoas de todos os níveis de escolaridade que tenham interesse em 

conhecer e compreender os diferentes aspectos da realidade da população 

em que se insere e, assim poder participar de sua transformação. 

 Reconstruir na população o sentimento de comunidade, de pertencimento no 

bairro, na cidade, em seu estado, no país; a compreensão de que é afetada 

por decisões quer sejam locais, regionais ou nacionais; e a percepção da 

importância da união de interesses comuns na formulação de propostas de 

transformação da realidade da população na qual se insere. 

 Incentivar e ampliar os BOMBEIROS CIVIS, estimulando e capacitando 

servidores públicos, municipais, para o voluntariado nos momentos de crises, 

sofrimentos, exceção ou calamidade pública.  

 Envolver agentes do terceiro setor, conselheiros locais e indivíduos 

interessados em promover o empoderamento da população na participação 

das decisões tanto de âmbito local, regional, estadual ou nacional.  

 Organizar e promover atividades de sensibilização, informação, 

conscientização sobre as diferentes realidades e sobre direitos e deveres, 

reflexão, discussão e proposições, junto aos mais variados segmentos da 

população (vizinhança, comunidade, associações, entidades de classe, meio 

acadêmico, grupos de trabalhadores, escolas, clubes, etc. 

 

3.1.4 -  ORGANIZAÇÃOECONÔMICA EADMINISTRATIVA 
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 DIRETRIZES: 

• Compromisso com a TRANSPARÊNCIA E TOLERÂNCIA ZERO A 

CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO. 

•  Fazer convite formal às Autoridades do MINISTÉRIO PÚBLICO,TRIBUNAIS 

DE CONTAS, POLÍCIA FEDERAL, IMPRENSA E OUTROS ORGÃOS DE 

CONTROLE E TRANSPARÊNCIAexistentes, para participarem orientando 

nas Licitações, Contratos e outras ações que envolvam DINHEIRO 

PÚBLICO,garantindo assim intolerância à corrupção. 

• Dar início a um processo de melhoria contínua da gestão, voltada para 

resultados e redução de custos. 

• Dar prioridade a programas e ações que aumentem a eficiência do gasto 

público, mediante redução dos desperdícios, adequação das estruturas 

organizacionais e elevação da qualidade e da produtividade dos serviços 

públicos. 

• Desenvolver ações que possibilitem a transparência das atividades 

institucionais, de modo a viabilizar a implantação do controle, pelos cidadãos-

clientes ou usuários, do desempenho dos órgãos públicos. 

• Formular, divulgar e incentivar ações voltadas para o aperfeiçoamento 

organizacional e institucional, segundo os princípios da nova administração 

pública. 

• Adotar uma estratégia onde serão destacados a valorização do servidor e o 

reconhecimento do seu desempenho, como requisito indispensável ao seu 

engajamento no esforço de mudança, aproveitando estes efetivos para os 

CARGOS DE CONFIANÇA. 

• Estabelecer compromissos de resultados, entre os secretários, 

superintendentes, diretores e seus respectivos servidores,explicitando 

objetivos, ações e estratégias, acompanhados de indicadores que permitam o 

controle do desempenho, a orientação da alocação dos recursos disponíveis 

e a verificação do cumprimento de cronogramas. 



Plano de governo   2017 – 2020   Sargento Isidório – Prefeito 2016 
 

 

 11 

• Instituir sistema de reconhecimento público de iniciativas inovadoras, por 

parte dos servidores. A toda medida voltada para a valorização dos 

servidores, seja mediante capacitação ou reconhecimento do seu empenho 

nos resultados alcançados, será dada relevância. As iniciativas criadoras, por 

parte dos servidores, implementadas a bem do serviço público com 

qualidade, será demonstrado reconhecimento público. 

• Instituir sistema de avaliação do desempenho dos servidores por resultados 

(metas e indicadores) e por índices de satisfação dos clientes ou usuários. 

• Implantar e acompanhar pesquisa sobre níveis de expectativa e de satisfação 

dos munícipes em relação aos servidores Públicos de Salvador. 

• Concluir a integração da rede de dados em fibra óptica. 

• Criar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando coletar, 

analisar e organizar informações e estatísticas sobre as atividades 

econômicas do Município. 

• Implementar o programa universitário empreendedor, visando estimular 

recém-formados a abrir o próprio negócio, além de encaminhamentos para 

programas de trainee em empresas locais e regionais. 

• Criar a Secretaria Municipal de Prevenção, Socorro e Tratamento de 

Substâncias Psicoativas, com olhar especial para a Infância, Adolescência e 

Juventude, observando as Legislações Pertinentes.  

 

3.2.1 - Eixo 2  

Desenvolvimento Social e Afirmação de Direitos e Deveres 

 

3.2.1 –EDUCAÇÃO 

 

DIRETRIZES: 

 

 Propor que a escolha do Secretário da Educação seja realizadapor consulta 

pública, pelos profissionais da educação e da sociedade civil organizada, 
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escolhendo o melhor quadro, comprometido com a Transparência e 

competência na gestão da pasta, resguardando os Princípios Ético e 

Meritocrático. 

Buscar parceria com o Estado, e diálogo com os Profissionais da Educação 

para implantar Escolas Municipais com nível de excelência do ensino e 

desenvolvimento de valores como respeito e disciplina para a vida de 

sociedade.  

 Promover a implementação da escola integral, com referência nos Centros 

Integrados de Educação Pública (Cieps), construídos por Leonel Brizola. 

• Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de 

Ensino, independente das suas condições social, econômica, étnico-racial e 

cultural da população. 

• Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas 

pautadas no contínuo crescimento da qualidade, com garantia da oferta a 

todas as crianças de quatro a cinco anos e ampliação na faixa de zero a três 

anos. 

• Promover uma Gestão Pedagógica baseada nos quatro pilares da 

Educação, segundo os conceitos do Relatório para a UNESCO, da Comissão 

Internacional Sobre Educação para o Século XXI, enfatizando a 

responsabilidade na edificação de um mundo mais solidário, mais humano e 

ético. 

• Inserir no currículo da escola a pauta sobre valores e princípios, que 

propiciem ao educando a sua real participação na sociedade. 

• Fomentar a cultura de paz nas escolas, com referência da qualidade 

pedagógica e disciplina do colégio militar. 

• Apropriar o valor da Escola como geradora de cultura e não só de 

aprendizagem de conteúdo. 

• Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação, juntamente 

com a formação permanente e a valorização dos educadores, a reorientação 

curricular e os métodos de avaliação como aspectos indissociáveis do 

processo educacional. 
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• Construir escolas para eliminar o déficit de vagas, visando atender a 

demanda do ensino pré-escolar e fundamental. 

• Reorganizar as orientações para a construção do Plano Político Pedagógico, 

de modo que ele contemple as necessidades, especificidades e decisões das 

escolas. 

• Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas 

de segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente, de saúde, de 

trânsito e outras. 

• Disponibilizar espaço de leituras (Bibliotecas), como centro de recursos do 

processo da aprendizagem e da cultura, nas escolas. 

• Assegurar o acesso à educação inclusiva das Pessoas com Deficiência para 

garantir a aprendizagem de todos os alunos na escola regular, fortalecer a 

formação dos professores e criar uma boa rede de apoio entre alunos, 

docentes, gestores escolares, famílias e profissionais de saúde que atendem 

as crianças com Deficiência. 

• Propor Projetos de formação humana, capacitação profissional e inserção no 

mercado de trabalho das Pessoas com Deficiência. 

• Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a 

sociedade civil e fortalecendo o conselho municipal de educação e dos 

conselhos escolares. 

• Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de 

Cargos e Salários. 

• Fortalecer as relações entre as instituições de Educação Infantil e as famílias 

e/ou responsáveis pelas crianças de 0 a 5 anos matriculadas nestas 

instituições. 

• Implantação do projeto CÂMARAMIRIM realizado em diversas câmaras 

legislativas do país. O projeto, a cada dois anos elegerá nas escolas de 

Salvador 43 alunos que atuarão como vereadores, acompanhando de perto o 

dia a dia da Câmara e, inclusive, sugerindo melhorias para a cidade 
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• Buscar garantir que pelo menos 95% das crianças com 8 anos de idade 

estejam alfabetizadas.  

• Buscar redução para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os 

alunos do 4º e 6º ano.  

• Promover o acompanhamento psicopedagógico de crianças e adolescentes 

que têm Dificuldades de Aprendizagem, buscando fortalecimento e 

aproveitamento das APAES. 

• Ampliar os recursos orçamentários do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar para as crianças que frequentam as instituições de Educação Infantil, 

com alimentação saudável e adequada. 

• Buscar garantir que toda criança de 0 à 3 anos, tenham direito a creche, 

como direito social da população infantil e de suas famílias, fazendo parcerias 

com  Governos Estadual e Federal e  Entidades Privadas Nacionais e 

Internacionais. 

• Propor que haja critério na escolha e uso de brinquedos e materiais 

pedagógicos, na instituição infantil, pois estes definem formas de socialização 

e apropriação da cultura, na formação do pensamento das crianças. 

• Investir com responsabilidade e transparência os repasses de verbas 

federais, pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação-Fundeb, para as creches 

comunitárias, filantrópicas e conveniadas à Prefeitura de Salvador e o 

Programa Brasil Carinhoso. 

• Estabelecer acesso direto da educação com os profissionais da assistência 

social e saúde para avaliação das condições da família do aluno com 

dificuldades na escola. 

• Reformar/construir as quadras poliesportivas das escolas públicas municipais. 
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3.2.2 - SAÚDE 

 

DIRETRIZES: 

 

 Propor que a escolha do Secretário de Saúde seja realizada por consulta 

pública, pelos profissionais da saúde e da sociedade civil organizada, 

escolhendo o melhor quadro, comprometido com a Transparência e 

competência na gestão da pasta, resguardando os Princípios Éticos e 

Meritocrático. 

• Buscar garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, 

com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de 

saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 

especializada. 

• Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão e adequação de 

unidades de pronto atendimento/UPA, de serviços de atendimento móvel de 

urgência/SAMU de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às 

outras redes de atenção Básica. 

• Buscar garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e das Pessoas 

com Deficiência e estímulo ao envelhecimento ativo e digno. 

• Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar, com 

articulação da relação público-privado, gerando maior racionalidade e 

qualidade. 

• Concluir o Hospital Municipal de Cajazeira e Construir o Hospital Especial da 

Mulher em capacidade plena, com investimentos em recursos humanos, 

equipamentos e permanente capacitação.  

• Ampliar o número de Posto de Saúde, e buscar garantir atendimento médico 

adequado e humanizado, nos Postos de Saúde já existentes. 

• Implantar a Central Avançada de Laboratórios para exames gratuitos com 

especialidades médicas, IMAGENS, RESSONÂNCIAS, TOMOGRAFIA, e 

outros mais modernos. 

• Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar 

e dos agentes comunitários. Priorizando a atenção básica e preventiva.  
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• Desenvolver campanhas educativas, objetivando a Prevenção ao Uso de 

Drogas. 

• Articular políticas nas áreas da educação, saúde e assistência social. 

• Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física 

voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas 

etárias e gêneros.  

• Valorizar e aperfeiçoar os Planos de cargos e salários dos servidores 

públicos da área da saúde com permanente capacitação.  

• Atuar junto aos demais municípios da RMS no sentido de apoiar a 

organização do setor saúde em toda a região na expansão de serviços de 

média complexidade, com fortalecimento de atenção básica resolutiva local; 

consórcio metropolitano de saúde.  

• Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a 

articulação com a sociedade civil, fortalecendo os conselhos de saúde 

(Conselho Municipal e Conselhos Locais).   

• Aumentar recursos municipais para a Saúde compensando a baixa 

cobertura de Atenção Básica.  

• Ampliação dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

• Fortalecer a Rede Cegonha componente Atenção Básica, garantindo a 

atenção pré-natal e a vinculação da gestante à maternidade de referência.  

• Garantir o profissional farmacêutico em todas as Unidades Básicas de 

Saúde, onde houver farmácia, durante todo o tempo de funcionamento. 

• Regularizar o sistema logístico na entrega de medicamentos nas farmácias 

das Unidades Básicas de Saúde.  

•  Realizar projeto para acabar com as filas nas unidades de saúde, 

reavaliando a forma de marcação de consulta especializada no Sistema 

Vida, pois nem todos os usuários possuem acesso à internet para consulta 

do processo de marcação de consultas  

• Buscar garantir a expansão da rede de Atenção Psicossocial através da 

implantação do CAPS III, requalificação estrutural dos atuais CAPS 

existentes, ampliação dos CAPS AD e infantis, buscando garantir leitos 
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psiquiátricos em hospitais gerais e o matricialmente como estratégia para as 

unidades de Saúde Mental na Atenção Básica;  

• Assegurar a implantação do programa de atenção integral da saúde da 

população com Albinismo no Município de Salvador  

• Aprimoramento das ações do Centro de Controle de Zoonoses para 

campanhas permanentes de educação para guarda responsável, com vistas 

à ampliação do número de esterilizações de cães e gatos de forma contínua, 

simultânea e descentralizada em cada Distrito Sanitário, garantindo os 

atendimentos veterinários e pós-operatório com cadastramento e coleta 36 

prévios para os animais semi-domiciliados, errantes e carentes. 

• Buscar garantir o funcionamento do Hospital Público Veterinário.  

• Treinamento introdutório e educação permanente para profissionais da Rede 

acerca dos fluxos, encaminhamentos e serviços em cada área de atuação.  

• Descentralização dos Agentes de Endemias do centro de controle de 

zoonoses para distritos sanitários de salvador.  

• Transparência e fiscalização das fundações que mantêm os contratos de 

gestão na área da saúde com a prefeitura.  

• Articular a Saúde com o Ministério Público, Conselho da Criança e do 

Adolescente e Polícia Militar no combate ao álcool, fumo e outras drogas à 

crianças e adolescentes;  

• Criar política de reinserção social com ampliação das Comunidades 

terapêuticas.  

• Implementar ações sociais contínuas a cada três meses (vacinação, feiras 

de saúde, atendimento de saúde bucal, aferição de pressão e outras) em 

todos os Distritos Sanitários.  

• Convocar preparadores físicos para irem às praças para trabalhar a 

prevenção das doenças. 
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• Fortalecer as ações dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate de Endemias em Salvador, e criar o Agente de Reciclagem os hoje 

chamados de Catador de Lixo.  

• Buscar garantir insumos para o cuidado domiciliar de pessoas com 

deficiência.  

• Fortalecer e estimular conselhos locais e distritais através da mídia com 

articulação de movimentos sociais.  

• Buscar garantir o cumprimento da lei municipal (Plano de Cargos, Carreiras 

e Vencimentos da Saúde) que estabelece que 50% dos cargos 

comissionados deverão ser ocupados por servidores do quadro efetivo da 

Prefeitura Municipal de Salvador, sendo incorporado nesta mesma lei o 

graduado em Saúde Coletiva na carreira do Sanitarista e que os gestores 

das Unidades de Saúde tenham no mínimo 2 (dois) anos, mediante 

avaliação de desempenho contemplando os trabalhadores, a comunidade 

assistida pelos Conselhos locais e distritais de Saúde.  

• Buscar as pesquisas que mapearam a anemia falciforme no Estado da 

Bahia, uma doença grave, típica de negros e seus descendentes, a fim de 

proporcionar meios de tratamento de tratamento e atenção à saúde desses 

cidadãos no município de Salvador. 

 

3.2.3 - SEGURANÇA ALIMENTAR E CONSUMOE 

CONSCIENTE 

 
 

DIRETRIZES  

 

• Ampliar os Restaurantes Populares, em parceria com o governo federal e 

Estadual, oferecendo comida balanceada e de qualidade a preços acessíveis 

a população.  

• Implementar amplo Programa Integrado de Segurança Alimentar e 

Nutricional, articulando a política de segurança alimentar e nutricional com a 
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política de inclusão social, a economia solidária e o desenvolvimento 

econômico.  

• Viabilizar a implantação de merenda diferenciada, no sentido de atender as 

necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais.  

• Ampliar o acesso da população de baixa renda a alimentos de qualidade 

através de parceria com fornecedores e produtores de gêneros alimentícios.  

• Implementar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e 

realizar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.  

• Promover cursos de capacitação no processamento de alimentos a fim de 

criar renda para populações carentes.  

• Promover uma ampla campanha de combate ao desperdício alimentar, com 

oficinas para a comunidade.     

• Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento e de segurança 

alimentar com foco na erradicação da pobreza do município.  

• Estimular o consumo consciente da população.  

• Promover, Organizar e Estimular a expansão das feiras livres.  

• Construir Mercados Municipais, e promover ampliação verticalizada de 

Mercados Municipais, já existentes, onde houver dificuldades de espaços. 

• Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e tecnológicas locais, 

de baixo impacto ambiental, social e economicamente relevantes tanto na 

área de produção quanto de consumo e disposição de resíduos.  

• Rever procedimentos na administração municipal, eliminando desperdícios 

em todos os setores sendo um exemplo de redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais.  
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3.2.4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

DIRETRIZES: 

 

• Aperfeiçoar o sistema de gestão dos programas de transferência de renda 

federal, estadual e municipal para ampliar o atendimento às pessoas em 

situação de vulnerabilidade.  

• Fortalecer o Sistema único de Assistência Social - SUAS. 

• Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família, a 

comunidade e entidades religiosas, independente de denominação ou 

crença,como parceiras na construção de uma sociedade com elevados 

valores morais.  

• Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS) para atender a demanda do município nas regiões de maior 

vulnerabilidade. 

• Implementar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Risco 

(CRPSR).   

• Redução da pobreza absoluta em Salvador por meio da ampliação da 

transferência de renda às famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família 

(PBF) e do acesso aos serviços públicos de assistência social, saúde, 

educação, emprego e renda e moradia.  

• Assegurar a proteção social e integral às crianças e aos adolescentes cujos 

direitos encontrem-se violados; 

• Articular e ampliar as redes sociais, visando fomentar a eficiência e a 

participação cidadã. 

• Implementar rede de educação e proteção constante às crianças e jovens. 

Combatendo a violência e as drogas, em crianças e jovens desprotegidos na 

rua. 

• Implantar programas formados por uma rede de educação integral, escolas 

integrais, contra turnos e centros integrados de educação, cultura, esporte, 

ciência e profissionalização.  
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• Ampliar as parcerias com o governo federal.  

• Buscar eliminar a construção de moradias em áreas de risco.  

• Ampliar programas de inserção das pessoas beneficiadas pelo Programa 

Bolsa Família para o mundo do trabalho e do empreendedorismo, tal como o 

PRONATEC, do Governo Federal.  

• Ampliação da qualificação profissional dos adolescentes na modalidade 

aprendiz (pós 14 anos).  

• Estímulo à economia solidária e ampliação de cooperativas para reciclar 

material coletado.  

• Ampliação dos espaços de convivência da terceira idade e dos Centros-Dia 

para idosos.  

• Aprimorar os CRAS, CREAS existentes por meio de capacitação continuada 

das equipes nas atividades socioeducativas tais como cultura do direito, 

prevenção de violações, participação popular e serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de crianças, 

adolescentes, jovens e idosos. Garantir adequado dimensionamento das 

equipes e equipamentos adequados, reformados e seguros.  

• Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência 

social cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos.  

• Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e 

vivências para as gerações mais novas.  

• Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de 

violação de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de 

rua.  

• Reordenar o fluxo de atendimento das políticas sociais com os sistemas de 

justiça e segurança pública.  

• Implementar programa Inter setorial de saúde mental, trabalho, geração de 

renda e assistência social para atendimento à população de rua.  

• Fortalecer o combate ao trabalho infantil.  

• Promover campanhas educacionais de educação preventiva contra as 

drogas.  

• Ampliar o número de unidades de reabilitação para jovens em situação de 

dependência química.  
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• Ampliar abrigos para jovens que devem cumprir medidas socioeducativas 

devidamente equipados para permitir a reinserção social.  

• Ampliar o número de centros de atendimentos à mulher que sofre violência 

doméstica.  

• Aprimorar os serviços especializados para pessoas em situação de risco, 

como população de rua, mulheres vítimas de violência, crianças e 

adolescentes, homossexuais, lésbicas e travestis.  

• Reordenar os CREAS nas regionais, com equipes de referências 

especializadas.  

• Ampliação da rede prestadora de serviços de acolhimento institucional, com 

implantação de novos padrões de atendimento e de relação entre o governo 

municipal e as entidades governamentais que considere: o custo dos 

serviços, a qualidade do atendimento e a necessidade de supervisão e 

formação continuada dos colaboradores.  

• Fortalecimento de parcerias com entidades não governamentais para 

assegurar a universalização do acesso a programas sociais exigidos pelo 

atendimento personalizado ao usuário.  

• Implementação de centros de acolhimento à mulher vítima de violência, 

mulheres com filhos, pessoas idosas e com deficiência, conforme legislações 

específicas.  

• 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 

sócio assistencial.  

• Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e Salários.  

• Investir fortemente na capacitação dos 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 locais.  

• Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social 

como espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão 

compartilhada.  



Plano de governo   2017 – 2020   Sargento Isidório – Prefeito 2016 
 

 

 23 

• Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avalição da política 

pública de assistência social.  

• Respeitar diversidade humana no que se refere a gênero, cor, raça, etnia. 

Vamos combater toda forma de discriminação e adotar um conjunto de ações 

afirmativas no âmbito do poder público municipal.  

• Estimular o empreendedorismo das populações em situação de 

vulnerabilidade. 

• Fortalecer a rede de serviços e implementar novos benefícios eventuais  

• Ampliar Unidades de Longa permanência para a terceira idade. 

 

 

 

3.2.5 - SEGURANÇA PÚBLICA 

 

DIRETRIZES 

Criar a secretaria de Segurança Pública Municipal, integrando com os demais 

órgãos de segurança pública do estado, buscando praticar uma nova ideia, de 

que Segurança Pública é dever de todo cidadão e não somente do Estado. 

• Implementar projetos que visam capacitar e profissionalizar agentes 

comunitários, para criar nas comunidades equipes de Mediação de Conflitos 

que façam diagnósticos e atuem na prevenção, facilitando o diálogo entre 

possíveis protagonistas de conflitos. 

• Prevenir a violência por meio de ações sociais e afirmativas da prefeitura nas 

localidades mais pobres e violentas da cidade. 

Implantar Programa “Guarda Municipal Amiga dos Bairros” e “Polícia Militar 

Amiga dos Bairros” para evitar a morte do cidadão e dos profissionais 

envolvidos com a segurança pública, em conjunto com os órgãos de 
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segurança do Governo Estadual, através de convênios e de educação 

permanente para a segurança cidadã. 

• Ampliar a parceria da prefeitura com entidades que atuam no segmento de 

segurança, oferecendo cursos de capacitação profissional, educação 

especializada e uma rede de proteção social. 

• Implementar programa de apoio ao jovem dependente químico e atuar com 

rigor visando o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente na 

proibição de venda de bebidas alcoólicas, armas e outros produtos para 

menores de 18 anos.  

• Capacitar e especializar setores da Guarda Municipal para atendimento em 

escolas, fortalecendo a ronda escolar e a ação nos parques.  

• Redimensionar quantitativa e qualitativamente o efetivo da Guarda Municipal 

e adequá-la às necessidades de uma segurança pública municipalizada.  

• Implementar Comitê integrado de Segurança vinculado diretamente ao 

gabinete do prefeito. O prefeito assumindo a correta responsabilidade que lhe 

cabe na segurança pública e responsabilizando as áreas envolvidas com o 

tema como as secretarias da Defesa Social, FAS, Saúde, Educação, Esporte 

e Cultura.  

• Atuação conjunta, integrada e efetiva com as polícias civil, militar e federal 

nas diversas áreas como, por exemplo, a Integração efetiva de todos os 

sistemas de atendimento telefônico da área de segurança pública.  

• Dotar os guardas municipais com equipamentos e tecnologia modernos e 

eficientes.  

• Elaborar planos locais de segurança pública em todos os bairros de Salvador 

e no centro com a participação da sociedade; implementando projetos como 

“Vizinho Solidário”; onde um conjunto de ações da Guarda Municipal em 

parceria com a população trabalhará na prevenção da criminalidade.  

• Criar o sistema municipal de vídeo monitoramento, integrando ao sistema já 

existente no Estado, e ampliando para as áreas definidas em comum acordo 
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com os conselhos de segurança comunitários priorizando os pontos de maior 

insegurança nos bairros.  

• Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos que 

inibam a criminalidade.  

• Rede de educação e proteção constante às crianças e jovens. Combatendo a 

violência e as drogas, sem crianças e jovens desprotegidos na rua.  

• Implementar projeto de proteção ao jovem em situação de vulnerabilidade.   

• Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e de Conselhos 

comunitários em todos os bairros. Participação efetiva da população.  

• Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança 

envolvendo crianças e adolescentes.  

 

3.2.6 - TERCEIRA IDADE ou o CUIDADO COM O VELHO 
 

 
DIRETRIZES: 
 
• Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência 

social cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. 

• Mapear e traçar o perfil epidemiológico da população idosa, incluindo o 

diagnóstico sócio familiar como estratégia para o planejamento e 

avaliação das ações. 

• Buscar implantar a clínica de Atenção Municipal ao Idoso equipada com 

tecnologia de ponta composta por uma equipe com as mais diversas 

especialidades médicas: Reumatologia, geriatria, reumatologia, 

endocrinologia, angiologia, ginecologista, ortopedista, odontologista, 

nutrição, fisioterapia, assistência social e psicologia, além de exames de 

laboratório e eletrocardiograma, etc. 

• Implementar programa de educação em saúde nos Centros de 

Convivência de Idosos, dirigido à população e aos cuidadores familiares 
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da pessoa idosa, juntamente com programas de capacitação de 

profissionais. 

• Ampliar os serviços de saúde para idosos visando a prevenção e 

retardamento de doenças, a assistência médica, a reabilitação e a 

melhoria da qualidade de vida dos que já sofrem de incapacidades.  

• Adequar os hospitais para a internação de idosos em situação de alta e 

média complexidade, provendo ambientes amigáveis, dignos e humanos.  

• Capacitar Profissionais que atuam no sistema de promoção, proteção, 

defesa social e de saúde, para a identificação e atendimento imediato, 

qualificado e humanizado aos idosos, vítimas de violência.  

• Capacitar continuamente os agentes comunitários de saúde, garantindo e 

contemplando as necessidades da pessoa idosa, com sistematização das 

rotinas nas visitas domiciliares.  

• Implementar núcleo referencial de promoção do envelhecimento saudável 

com profissionais de Educação Física, Nutrição e Fisioterapia para cada 

cinco equipes de saúde da família implantada.  

• Incentivar agências e operadores de turismo da cidade a promover 

atividades de lazer e turismo para a população idosa; 

• Incentivar a criação de Grupos e Centros de Convivência e Associações 

para trabalhar a socialização do idoso, sua autoestima, a melhoria da 

convivência familiar, por meio de instalação de oficinas diversas. 

• Divulgar o dia 15 de Junho - Dia Mundial de Conscientização da Violência 

contra a Pessoa Idosa - incentivando a realização de amplas campanhas 

educativas no município. 

• Apoiar as Instituições que acolhem idosos vítimas de violência 

intrafamiliar, discriminação e situação de rua, oferecendo apoio social, 

psicológico e jurídico.  
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• Criar, nas instituições de atendimento à pessoa idosa, espaços para que 

alunos de escolas públicas e privadas conheçam a realidade do idoso, 

com acompanhamento de profissionais.  

• Exercer com rigor o poder de apoio e fiscalização nos ambientes de 

atendimentos e acolhimentos aos idosos. 

• CRIAR O CENTRO MUNICIPAL DE CUIDADOS AOS IDOSOS, COM 

ÁREA DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E ENTRETENIMENTO. 

• Adequar o acesso do idoso a prédios públicos e áreas urbanas, por meio 

de construção de calçadas e rampas antiderrapantes, corrimãos e 

instalação de mobiliário de acordo com as normas técnicas da ABNT.  

• Implantar o “Disque idoso”, para informar e orientar sobre direitos e 

serviços, bem como receber denúncias.  

 

3.2.7 - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

DIRETRIZES: 
 
• Implementar o projeto Onde Anda Você?  Que vai localizar e identificar 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, residentes nas 

comunidades do Município de Salvador e criar uma rede de proteção levando 

informações sobre os principais serviços existentes nas áreas: saúde, 

trabalho, esporte, acessibilidade, educação, capacitação e direitos. 

• Implantar o projeto “Praia Acessível” permanente que tem como objetivo 

oferecer às pessoas com deficiência ou baixa mobilidade, autonomia e 

oportunidade para usufruir da praia e do banho de mar com conforto e 

segurança. Além de disponibilizar equipamentos de acessibilidade, que 

serão montados na praia, como rampas, esteiras, estacionamento 

sinalizado e banheiros acessíveis. 

• Assegurar o acesso à educação inclusiva para garantir a aprendizagem de 

todas as crianças com deficiência na escola regular, fortalecer a formação dos 

professores e criar uma boa rede de apoio entre alunos, docentes, gestores 

escolares, famílias e profissionais de saúde que atendem este público. 
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• Implantar projeto: “Clicando e Aprendendo” que integram os cursos 

profissionalizantes gratuitos do PSAI -Programa de Inclusão Social do Senai e 

tem como objetivo capacitar e inseri no mercado de Trabalho as Pessoas com 

Deficiência ou mobilidade reduzida da cidade de Salvador.  

• Implementar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de 

forma integrada às políticas e programas locais para pessoas com deficiência, 

descentralizando a oferta dos serviços. 

• Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas com 

deficiência, pelo próprio poder público e pela iniciativa privada.  

• Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a 

adaptação de escolas, calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte 

especial, o acesso a órteses e próteses e a capacitação de familiares para a 

reabilitação baseada na comunidade, de acordo com o Decreto Federal 

5296/04.  

• Propor, coordenar, orientar e acompanhar ações e políticas públicas para a 

promoção garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência de acordo 

com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 

• Desenvolver ações com instituições não governamentais, associações 

representativas, pessoas com deficiência, seus familiares e cuidadores, 

promovendo a gestão participativa na elaboração de políticas públicas de 

inclusão. 

• Supervisionar, analisar e certificar projetos, obras e ambiências na garantia 

de acessibilidade; elaborar, revisar e atualizar legislação relativa à 

acessibilidade. 

• Estabelecer parcerias públicas e/ou privadas para a promoção, proteção e 

defesa dos direitos das pessoas com deficiência; 

• Implantar Fórum Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 

Salvador que tem como objetivo diagnosticar e avaliar as políticas públicas do 

município voltadas para as pessoas com deficiência e promover novas ações 

para o fortalecimento da rede de proteção à pessoa com deficiência. 
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• Acompanhar, avaliar e aprimorar planos, projetos e programas das 

secretarias do município de Salvador e de outras esferas de governo em prol 

da acessibilidade; 

• Desenvolver projetos voltados às atividades esportivas e culturais como 

Basquete Sobre Rodas que tem como objetivo desenvolver o Basquete 

adaptado para pessoas com deficiência física, bem como desenvolver as 

capacidades e contribuir na melhora da autoestima e autoconfiança e 

melhorar a qualidade de vida das PcD. 

• Realizar Campanhas educativas, palestras, elaboração de cartilhas com 

orientações sobre os tipos de deficiência e ou mobilidade reduzida. 

• Planejamento para execução das ações de acessibilidade nas Vias Públicas, 

Edificações Públicas e Privadas de acesso coletivo: Bancos, 

Supermercados, Restaurantes, Empresas de Transportes. 

• Apoio a educação inclusiva, que mantém as crianças na escola regular, 

intensificando a capacitação contínua de professores e de toda a equipe 

escolar, além do preparo da escola, sem prejuízo das escolas especiais, nos 

casos em que estas sejam necessárias. 

• Transformar a Subcoordenadoria de apoio a pessoa com deficiência para 

superintendência dos direitos dapessoa com deficiência. 

 

 

3.2.8 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
DIRETRIZES: 
 
• Promover políticas que assegurem as diversidades e especificidades da 

juventude. 

• Promover projetos e ações que garantam a transversalidade e integração nas 

áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, Esportes, Lazer e Saúde, 

enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à família.  
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• Privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações 

voltadas à permanência e ao sucesso na escola. 

• Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos 

municipais/regionais de atendimento protetor à criança e ao adolescente 

vítima de violência e ao adolescente em conflito com a lei, em parceria com a 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos.   

• Ampliar programas e projetos de assistência para jovens com Deficiência, 

promovendo cursos de educação profissional, conscientização da população 

em relação às leis de apoio às pessoas com deficiência, ampliando a 

acessibilidade, e promovendo atividades culturais e esportivas específicas a 

esta parcela da juventude.  

• Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmentos de 

juventudes, com o objetivo de promover a cultura no público jovem, 

melhorando a acessibilidade e possibilitando a identificação do jovem com a 

produção cultural.  

• Criar um programa de voluntariado jovem, com o envolvimento direto de 

jovens em projetos e atividades nas áreas da saúde, educação, cultura, 

esportes, meio ambiente, sustentabilidade, cidadania e conscientização 

política.  

• Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, seminários, e 

manifestações, representando as diversas identidades de juventudes, e 

fazendo com que o jovem paranaense tenha a oportunidade de mostrar 

trabalhos, projetos, iniciativas gerais de atuação e protagonismo juvenil. 

• Assegurar e efetivar a participação de crianças e adolescentes em todas as 

instâncias, nos Conselhos de Direitos, com voz e voto e com garantia de 

acessibilidade para participação nos conselhos e em todas suas ações. 

• Destinação de recursos arrecadados a educação de crianças e adolescentes, 

com atenção para a educação profissional na área urbana, garantindo 

acessibilidade nas escolas, contemplando as especificidades das deficiências 
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locomotoras, auditiva, surdez, visuais, com incentivo a divulgação da cultura 

surda e formação de profissionais habilitados para tal fim e com garantia de 

acompanhamento integral de profissionais e de pessoas com vínculo familiar 

para o acompanhamento educacional de crianças e adolescentes com 

deficiência. Ainda, garantia do incentivo à cultura e espaços de discussão e 

participação. 

• Garantia e proteção de direitos de adolescentes em medida socioeducativa 

por meio de implementação de monitoramento, de inserção na educação de 

cursos  profissionalizantes, encaminhamento ao mercado de trabalho, 

formação continuada de profissionais que atuam com esse público específico. 

• Promover capacitação continuada e desenvolver programas de informação 

para crianças, adolescentes e familiares quanto às temáticas de violação e 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes, com destinação 

orçamentária. 

 

3.2.9 - LGBT  

(Lésbicas, Gays, Bissexual, Travestis, Transexuais) 

 
DIRETRIZES: 

 

• Implementar políticas de enfrentamento à discriminação e ao assédio moral e 

sexual nas relações de trabalho da população LGBT, em articulação com o 

Ministério Público do Trabalho e Conselho Nacional de Justiça.   

• Buscar implementar centros de promoção da cidadania LGBT com o objetivo 

atender vítimas LGBT discriminadas e garantir seus direitos, os quais deverão 

prestar atendimento jurídico, psicológico e social a pessoas LGBTfobia 

vítimas de violência, preconceito e discriminação, assim como seus familiares   

ter suas ações monitoradas e consolidar dados sobre atendimentos e 

encaminhamentos das vítimas de LGBTfobia e diagnosticar e tornar público 

os dados de violência e discriminação contra a população LGBT.   

• Incluir a população LGBT nas políticas de trabalho e renda, como a economia 

solidária e empreendedorismo individual, priorizando a população em risco e 
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vulnerabilidade social, com vistas ao apoio ou à criação de empreendimentos 

econômicos solidários formados pela população LGBT a partir de 

mecanismos que viabilizem a comercialização de serviços e produtos 

artesanais, artístico culturais da população LGBT.  

• Criar atividades, bem como criar um programa de reconhecimento, visando a 

sensibilização de empregadores privados sobre a importância da garantia de 

respeito à diversidade de orientação sexual no ambiente de trabalho. 

• Realizar campanhas permanentes de combate à discriminação e estímulo a 

denúncias de violações, ampliando o acesso à justiça da população LGBT 

através das Defensorias Públicas..   

• Criar/implantar projetos que incentive os estabelecimentos a não 

descriminarem pessoas de acordo com sua identidade sexual, obesidade, 

limitação física, características raciais, entre outras.   

• Garantir políticas de formação continuada para as/os profissionais das áreas 

de saúde, assistência social, educação, segurança pública, dos três poderes 

em todas as esferas de governo, bem como de entidades privadas, 

promovendo campanhas, caravanas e seminários nacionais sobre o Estado 

laico e cidadania LGBT.   

3.2.10 - CULTURA 
 

 

DIRETRIZES: 
 
• Assegurar as condições financeiras de programas consistentes e relevantes, 

pois a cultura é formadora de cidadania e base do desenvolvimento 

sustentável para todos os baianos.  

• Gerenciar o atendimento, os serviços e os programas culturais com 

qualidade, revendo o papel e função dos órgãos gestores, o modo de 

elaboração e execução das políticas culturais, num novo cenário que engloba 

um Sistema Municipal de Cultura e um Plano Municipal de Cultura.  

• Incentivar as ações que promovam as escolas municipais como centros de 

cultura. 
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• Promover ações de todas as linguagens artísticas, fomentando a cidadania e 

a economia da cultura em Salvador. 

• Manter o estímulo afrodescendente, católico, criando também a cultura 

Evangélica, dando isonomia de tratamento a todas às religiões. 

• Criar um sistema de informação cultural integrado e dinâmico que contemple 

o fazer cultural - quem faz, como faz e quando faz -, a produção cultural, 

espaços culturais, eventos, economia cultural, etc. Este „mapa da cultura‟ vai 

facilitar o aperfeiçoamento das parcerias, das políticas e da gestão pública.   

• Incentivar e subsidiar a permanência de grupos culturais de reconhecida 

importância para identidade cultural do município.  

• Criar o Programa Municipal de Fomento às Artes em Salvador, para apoiar 

iniciativas nas linguagens teatral, musical, literária, coreográfica, plástica e 

das culturas populares tradicionais e contemporâneas.  

• Promover exposição do acervo de obras da Prefeitura em mostras fixas e 

itinerantes nos diversos equipamentos públicos.  

• Manutenção, revitalização e implantação de novas áreas de lazer, atendendo 

aos locais carentes.   

• Criar os coretos, em praças públicas, incentivando apresentações dos nossos 

artistas locais. 

• Preparação de músicos, cantores, cineastas no âmbito do município.  

• Resgate das ruas de lazer com gincanas, campeonatos esportivos, premiação 

e orientações sobre saúde.  

• Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento de políticas 

transversais de apoio e fomento cultural. 

• Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos espaços culturais 

nos bairros e fomentar a produção e o consumo de bens culturais em toda a 

cidade.  

• Estimular as manifestações espontâneas dos cidadãos nos espaços públicos, 

em parceria com a sociedade, e trabalhar para que elas se consolidem e 

sejam incorporadas ao patrimônio cultural da cidade.  

• Preservar e promover o acesso ao nosso patrimônio material, imaterial e 

natural, defendendo e promovendo as diferentes formas culturais da nossa 
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cidade, pois a expressão cultural tem papel importante na formação do 

homem e na formação da nossa identidade urbana.  

 

 

3.2.11 - ESPORTE E LAZER 

 

DIRETRIZES: 

 

• Implementar Projetos em parques e praças, promovendo oficinas e aulas das 

diferentes manifestações culturais e esportivas e construindo pistas para 

caminhada, playground, áreas para atividades corporais ao ar livre e 

formação da comunidade, além de quadras e campos esportivos. 

• Criar o projeto de lazer nos bairros, por meio de estrutura móvel, levando 

divertimento a todas as regiões da cidade, em especial as mais carentes e 

distantes. 

• Cuidar do  esporte como objeto de políticas públicas e como instrumento da 

formação educacional e da integração social, disseminando as boas práticas 

de convivência em comunidade e aprimoramento pessoal. 

• Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais, começando 

pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do esporte em larga 

escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de talentos para o 

esporte competitivo.  

• Ampliar as áreas e equipamentos de esporte e lazer da cidade. 

• Desenvolver programa nas escolas públicas nos fins de semana, realizando 

atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas 

culturais, videoteca e palestras de interesse da comunidade. 

• Valorizar as demais dimensões do esporte: amador (por meio das respectivas 

ligas, clubes e demais organizações), recreativo, paraolímpico e não-olímpico.  

• Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência coletiva e 

democratizar o uso dos campos destinados à sua prática.  
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• Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do Esporte e do 

Lazer, em parceria com os projetos sociais e universidades.   

• Implementar/incentivar projetos de esportes adaptados para Pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. 

• Ampliar o incentivo e patrocínio de atletas baianos com forte articulação com 

o governo federal. 

• Implementar /desenvolver parcerias com empresas, clubes e organizações 

como o SESI e SESC. Promover uma equipe multidisciplinar de técnicos 

esportivos, árbitros, psicólogos, fisioterapeutas, médicos e demais 

profissionais.  

• Fomentar o trabalho articulado entre instituições de ensino e clubes 

formadores. Incentivo fiscal vinculado a programa de identificação, 

aperfeiçoamento e apoio a novos talentos do esporte.  

• Estimular o hábito saudável da prática esportiva em todas as faixas etárias. 

• Desenvolvimento do esporte de rendimento através da formação de equipes 

desportivas em universidades e clubes esportivos. Professores universitários 

e técnicos esportivos serão incentivados através de bolsas. Atletas e técnicos 

de bom desempenho entrarão nos programas de incentivo já existentes.  

• Construção de piscinas olímpicas e semiolímpicas para práticas esportivas de 

natação. 

 

3.2.12 -AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA AS MULHERES 
 

DIRETRIZES: 
 

• Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às 

mulheres vítimas de violência.  

• Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de 

violência contra as mulheres.  
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• Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

serviços de atendimento às vítimas. 

• Combater o assédio sexual e moral por meio de campanhas de 

esclarecimento. 

• Realizar campanhas de combate à discriminação das mulheres. 

• Criação de políticas públicas e de ações afirmativas, de combate ao 

racismo, como estratégia de superação das desigualdades das mulheres 

negras. 

• Fortalecer o Centro de Referência da Mulher e criar políticas públicas para 

evitar a gravidez indesejada e a defesa da vida desde a concepção. 

• Implementar a Construir a Casa Abrigo para as mulheres em situação de 

violação de direitos. 

• Implantar programas de qualificação específico para as mulheres. 

• Fortalecer as ações previstas na Lei Maria da Penha. 

• Criar programa de conscientização sobre a maternidade e paternidade. 

• Defender o parto humanizado e contra a violência obstetrícia, que as 

mulheres vivenciam. 

• Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e 

contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços. 

• Garantir a realização de Conferências de Políticas Públicas para mulheres, 

para debater com a sociedade civil, de forma ampla.  

• Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno ás 

mulheres, observando as diferenças étnico-raciais, geracional, ou de qualquer 

outra. 

3.2.13 - IGUALDADE RACIAL 
 

DIRETRIZES: 

• Promoção de políticas de combate ao racismo, à discriminação racial, à 

xenofobia e intolerâncias correlatas. 

• Estabelecer uma política de geração de emprego e renda com atenção para 

população negra. 
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• Implementar o Programa do Combate ao Racismo Institucional - PCRI na 

área da saúde. 

• Avançar na capacitação de gestores, operadores de direito e agentes sociais 

na área de segurança pública, com ênfase em gênero, raça, comunidade 

tradicionais e direitos humanos. 

• Implantar o disque racismo, como mecanismo de denúncia ao preconceito e 

discriminação racial.  Maior rigor no cumprimento das leis que tratam do 

racismo, devida fiscalização. 

• incentivar o ensino de conteúdos que promovam  a igualdade racial e social 

• Introdução da prática da capoeira na escola como atividade extracurricular, 

estabelecendo formas de parceria com os mestres de capoeira.  

• Produção e distribuição gratuita de material didático e paradidático - livros, 

revistas e outras publicações - voltado para a história da África.  

• Oferta de cursos de pós-graduação em História da África e História Afro-

Brasileira a profissionais de ensino, os quais seriam liberados pelas 

instituições onde trabalham sem perda da remuneração.  

• Promoção de políticas que viabilizem a democratização do conhecimento, por 

meio da construção de currículos que contemplem a diversidade etnorracial, 

visando tornar os conteúdos programáticos mais interessantes e próximos da 

realidade dos estudantes das regiões rurais e urbanas, comunidade negra, 

quilombolas, populações indígenas e ciganos.  

• Promoção de políticas que viabilizem a democratização do conhecimento, por 

meio da construção de currículos que contemplem a diversidade etnorracial.  

• Produção, divulgação e distribuição de materiais informativos com objetivo de 

subsidiar o trabalho dos professores da rede pública e privada para a 

implantação de um plano de valorização das diversas culturas no cotidiano 

escolar.  

• Garantia de políticas de ações afirmativas, particularmente no acesso ao 

ensino profissionalizante, ao ensino superior e ao mercado de trabalho.  
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• Implementação de acervo sobre diversidade etnorracial e cultural em escolas 

e bibliotecas públicas.  

• Implementação de oficinas culturais focadas nas expressões etnorraciais, 

visando à preservação dos saberes e o fortalecimento da identidade dos  

• Realização de cursos de formação e sensibilização dos operadores de defesa 

social sobre a temática étnico-racial, visando, dentre outros, à humanização e 

eliminação dos estereótipos sobre a comunidade tradicional, dos estados e 

municípios. 

 

3.2.14 - PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

 

DIRETRIZES: 

 

• Criar o hospital público de atendimento aos animais. 

• Criação do Cemitério Especial para Animais, visando a higienização da Via 

Pública eliminando as possibilidades de Transmissão de enfermidades 

causadas por Bactérias, Vírus, Micro-organismos causada pela 

decomposição orgânica.  

• Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o 

cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que 

atue de forma educativa, preventiva e punitiva.  

• Buscar o maior equilíbrio na população animal, diminuindo o índice de 

abandono e maus-tratos de modo a prevenir agravos à saúde pública e as 

agressões ao meio ambiente 

• Fomentar ações para a adoção responsável de animais abandonados na 

cidade.  

• Desenvolver ações/projetos que sensibilizem as pessoas acerca dos Direitos, 

Bem-Estar, Proteção e Guarda Responsável dos animais. 
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• Implementar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o 

levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas 

urbanas.   

• Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das 

famílias com animais.  

• Criar o Centro de Acolhimento de animais abandonados. 

• Implementar uma política pública de controle da população de animais 

urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados de 

castração (esterilização cirúrgica) de cães e gatos.  

• Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata 

tomada de providências em casos de maus tratos.  

• Incentivar Instituições que acolhem animais e capacitam Pet 

Sitter(Profissionais que trabalham cuidando de animais doméstico). 

• Fazer parcerias com Instituições que promovem cursos profissionalizantes na 

área canina: cursos de higiene, tosa e adestramento de cães. 

• Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal. 

• Implantar o Conselho Municipal de Proteção aos Animais - COMUPA, para 

recepção e subsídios para projetos específicos da área, desenvolvidos por 

entidades do setor. 

• Executar projeto de Atendimento a animais em situação de risco. 

• Desenvolver ações de Educação Ambiental sobre a fauna junto à sociedade, 

buscando-se criar consciência sobre a responsabilidade da guarda dos 

animais e a necessidade de conservação e respeito à fauna urbana;  

• Implementar o Selo Amigos dos Animais para estabelecimentos comerciais da 

área, clínicas veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem 

em parceria com os objetivos da Prefeitura Municipal.  

• Criar instância administrativa com orçamento definido.   

Eixo 3 

Desenvolvimento Estratégico e Sustentável 
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3.3.1 – TURISMO 
 

DIRETRIZES: 
 
• Transformar Salvador numa cidade turística acessível, com reformas dos 

pontos turísticos para a recepção adequada das pessoas com Deficiência.  

• Desenvolver e potencializar o turismo religioso, vocação natural dessa cidade, 

com centenas de igrejas católicas, terreiros de candomblés,centros espíritas e 

milhares de igrejas evangélicas, em suas várias denominações. 

• Criar uma festa cristã (espiritoval ou cristoval),inspiradas nas bem sucedidas 

Marchas para Jesus, que acontecem em todo o País, aproveitando as 

estruturas montadas para o carnaval, no circuito Barra-Ondina, visando 

ampliar o turismo religioso de Salvador, dinamizando a economia, que 

manteria os hotéis e restaurantes ocupados por mais tempo, trazendo para o 

entretenimento umgrande público, que viria de vários países, inaugurando 

para o mundo um novo referencial turístico. 

• Criar grandes eventos anuais a serem incluídos na rota nacional e 

internacional de turismo, tais como inverno e Natal.  

• Inovar nos produtos e renovar os equipamentos turísticos de Salvador 

• Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade.  

• Apoio às (aos) Guias de Turismo para que exerçam sua profissão em nossos 

equipamentos turísticos, colocando nos ônibus da Linha Turismo um 

profissional habilitado.  

• Estabelecer convênios com o Ministério do Turismo e outros órgãos federais 

para o desenvolvimento de todas as ações viáveis em Salvador.  

• Desenvolver parcerias com os municípios da Região Metropolitana, Litoral e 

Campos Gerais visando oferecer diferentes opções turísticas ampliando 

assim o tempo de permanência do turista em Salvador. 

• Incrementar o turismo no município, através da qualificação de guias 

turísticos, taxistas, atendentes de bares e restaurantes.   
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3.3.2 - MEIO AMBIENTE 
 

DIRETRIZES: 

• Implantar Políticas públicas locais para a construção de uma consciência 

ecológica e ambiental, transversalizando educação e saúde. 

• Obrigatoriedade de que temas transversais sejam incluídos nos currículos 

escolares como: meio ambiente.  

• Estímulo a criação de redes sociais e governamentais para que as boas 

práticas de proteção ambiental, social e de geração de emprego e renda se 

estenda por toda região. 

• Implementação do Fórum Municipal sobre Meio Ambiente, para debate e 

construção de ideias para subsidiar o executivo municipal na construção de 

políticas públicas para proteção do meio ambiente. 

• Incentivar programas que estimulem práticas industriais e comerciais que 

expressem práticas e estímulos à proteção do meio ambiente.  

• Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de 

campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor.  

• Criação de grandes eventos na cidade que marquem datas comemorativas 

relativas à defesa do meio ambiente e da vida como um todo.   

• Pensar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água, esgoto, 

lixo, combate as enchentes, arborização e conforto ambiental em uma só 

direção.  

• Propor um relacionamento entre as prefeituras da Região Metropolitana de 

Salvador com o objetivo de solucionar os problemas ambientais comuns tais 

como água, lixo, esgoto e drenagem.  

• Universalizar o saneamento básico para toda a população de Salvador e 

Região Metropolitana.  
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• Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na 

educação pelo consumo consciente que integre a proteção da saúde 

individual e pública e a qualidade ambiental, com critérios de não geração, 

redução, reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de 

separação e coleta seletiva.  

• Quanto ao lixo final, mudar o seu destino para usinas de processamento e 

comercialização, integrando e fortalecendo as associações e cooperativas de 

catadores com novas tecnologias e métodos humanizados. Transformar os 

catadores de lixo em agentes ambientais. 

• Limpar as águas da cidade por meio do efetivo escoamento da água de chuva 

na rede de drenagem das ruas de toda cidade, bem como inibir, fiscalizar e 

evitar a entrada de esgoto clandestino na rede de drenagem.  

• Melhorar a distribuição e o abastecimento de água nas regiões altas da 

cidade, reduzindo perdas e melhorando a qualidade da água, mediante o 

acompanhamento efetivo da qualidade da água ofertada pela Embasa.  

• Implementar programas de despoluição dos rios, bem como cuidar da 

drenagem urbana de Salvador.  

• Buscar parcerias com instituições empresariais e terceiro setor para apoiar as 

empresas na implantação de programas de gestão ambiental.  

• Estabelecer metas de redução de emissões por meio do estímulo ao uso de 

energias menos poluidoras, dando ampla divulgação das medições e 

indicadores.  

• Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, 

inclusive por meio de campanhas educativas.  

• Estabelecer metas de desmatamento zero para remanescentes de ambientes 

naturais.  

• Estabelecer indicadores de qualidade do ar e implantar sistema de medição e 

divulgação nos principais pontos urbanos de poluição atmosférica.  



Plano de governo   2017 – 2020   Sargento Isidório – Prefeito 2016 
 

 

 43 

• Melhorar e ampliar o mapa de risco de acidentes naturais no município e dar 

ampla divulgação aos resultados. 

• Estimular a criação de um centro de capacitação de profissionais em 

tecnologias e gestão ambiental urbana, em parceria com universidades e 

escolas. 

• Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar 

desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais.  

• Estabelecer uma política de parcerias da área ambiental com a área de 

habitação na perspectiva de favorecer o reaproveitamento de água a partir 

das construções. 

• Reduzir a poluição visual de Salvador, reorganizando a utilização dos 

espaços públicos pelas mídias de comunicação, a exemplo dos outdoors. 

 

 

3.3.3 -  SANEAMENTO BÁSICO 
 

DIRETRIZES: 

• Implementar a Política Municipal de Gestão de Saneamento Ambiental.  

• Realizar campanhas educativas sobre o acondicionamento e disposição 

correta do lixo que será utilizado para reciclagem, reutilização, 

reaproveitamento.  

• Ampliar a coleta seletiva do lixo na cidade, vilas e ilhas para reciclar, reutilizar 

e reaproveitar os materiais. 

•  Implantar usina de compostagem de lixo orgânico para fornecimento de 

adubo aos agricultores familiares. 

• Implementar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental.  
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• Propor uma política eficiente para a questão dos resíduos sólidos e a 

construção de aterros sanitários e o incentivo a cooperativas de reciclarem do 

lixo.   

 

3.3.4 - GESTÃO e PLANEJAMENTO PÚBLICO  
 

DIRETRIZES: 
 
• Compromisso com a TRANSPARÊNCIA E TOLERÂNCIA ZERO A 

CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO. 

 

•  Fazer convite formal às Autoridades do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

TRIBUNAIS DE CONTAS, POLÍCIA FEDERAL, IMPRENSA E OUTROS 

ORGÃOS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA existentes, para participarem 

orientando nas Licitações, Contratos e outras ações que envolvam DINHEIRO 

PÚBLICO, garantindo assim intolerância à corrupção. 

 

• Articular com o Ministério Público e as Polícias Federal, Militar e Civil, o 

enfrentamento do Cartel e Máfia os preços de gás de cozinha e combustível, 

em Salvador, garantindo estes produtos essenciais para a vida das pessoas. 

 

Buscar junto ao governo Federal e Estadual parcerias para subsidiar a 

produção de pães, nas padarias, visando diminuir o custo e baixar os preços 

destes produtos tão essenciais para alimentação das famílias de Salvador. 

• Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com a 

valorização dos servidores públicos.  

• Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e 

controle interno e externo permanente. 

• Promover a revisão do Plano Diretor, buscando compatibilizar a ocupação do 

solo urbano com diretrizes que assegurem o desenvolvimento sustentável, e 

rever a legislação complementar já aprovada, visando sua simplificação.  
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• Implementar parques e praças na periferia, dotando-os de segurança e 

descentralizando as práticas de cultura, esporte e lazer promovidas pela 

Prefeitura. 

• Melhorar as condições de acessibilidade em calçadas e passeios públicos.  

• Fortalecer as subprefeituras – administrações regionais fortalecidas - focadas 

na desconcentração da oferta dos serviços públicos.  

• Fortalecer os conselhos municipais.  

• Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos 

serviços terceirizados e conveniados.  

• Ampliar e otimizar os investimentos em educação, segurança, mobilidade, 

saúde e na cultura.  

• Desenvolver ações e projetos com os municípios da Região Metropolitana de 

Salvador, como: lixo, esgoto, mobilidade, água e segurança - visando maior 

integração, racionalização e visão metropolitana do processo de 

desenvolvimento regional.  

 

3.3.5 - TECNOLOGIA E CIDADE DIGITAL 
 

DIRETRIZES: 

•  Fomentar parcerias para fortalecer a cidadania digital por meio da efetiva 

participação da prefeitura, com infraestrutura pública federal de fibra ótica de 

alta velocidade voltada ao estímulo da educação e pesquisa.  

• A prefeitura vai operar uma rede pública com investimentos em tecnologias 

da informação e comunicação para transmissão de conteúdos educacionais, 

culturais e informativos, contribuindo para ampliar e fortalecer a cidadania 

digital.  

• Dispor que os prédios públicos municipais e equipamentos urbanos, tais 

como rodoviárias, unidades de atendimento à saúde tenham rede wi-fi para 

acesso à internet.  
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• Ampliar ruas digitais‟ (100-800m) com acesso livre a internet nas vias dos 

bairros que apresentem maior carência de conectividade.    

• Disponibilizar serviços públicos online via internet.  

• Criar um portal para facilitar a interação da cidadania digital com os dados 

públicos municipais que vão estar abertos.   

• Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferramentas 

disponibilizadas online na internet para registro de problemas, demandas e 

construção de comunidades de colaboração, em torno de questões de 

interesse público. 

 

3.3.6 - MOBILIDADE URBANA  

 

DIRETRIZES: 

• Investimentos maciços no transporte público, que garanta pontualidade e 

passageiros sentados, utilizando sistema articulado e integrando com 

transporte alternativo 

• Articular a colocação de Ar Condicionado, nos transportes coletivos.  

• Acelerar a integração do sistema de transporte coletivo ao metrô, buscando a 

tarifa única. 

• Criar a Rede Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) composta por 

pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, veículos particulares e 

de serviço.  

• Promover uma maior integração entre os modais de transporte e a região 

metropolitana. Construção de novos terminais de ônibus na região sul e oeste 

para a interligação da região metropolitana.  
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• Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com um projeto 

educacional de prevenção, fiscalização rígida, sinalização adequada.  

• Instituir um projeto educacional específico para o correto uso da motocicleta, 

principalmente como veículo de trabalho e transporte de bens.  

• Criar um departamento específico para cuidar das questões da mobilidade e 

acessibilidade urbana.  

•  Revitalização de pavimentos e passeios, com a remoção de obstáculos e 

implantação de rampas de concreto, passagens de nível nas vias,  

• Implementação de piso tátil, faixas lisas para cadeirantes e correção de meio-

fio. 

• Ampliar a construção de passarelas, reduzindo a quantidade de semáforos, 

desafogando o trânsito. 

• Dar um salto de condições de acessibilidade na cidade, tornando Salvador 

uma metrópole referência em acessibilidade, com logradouros públicos e 

transportes adaptados para deficientes.  Isto inclui endereçar o passivo 

existente e também fazer com que as novas obras da cidade passem a ser 

realizadas já contemplando os padrões de acessibilidade.  

 

3.3.7 - TRANSPORTE  
 

DIRETRIZES 

• Aperfeiçoar o serviço de atendimento aos usuários de transporte coletivo.  

• Ampliar, em parceria com o Governo do Estado (SSP), o sistema eletrônico 

de monitoramento para efetivo controle operacional da frota do transporte 

coletivo.  

• Implantar, de forma gradativa, o uso de combustíveis limpos na frota de 

ônibus do município. 

• Aprimorar os serviços de táxi, de transportes escolares e alternativos.  
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• Modernizar e intensificar os serviços de manutenção e implementar 

sinalização viária horizontal, vertical e semafórica. 

• Aprimorar programa permanente de educação para o trânsito voltado para 

crianças em idade escolar e adultos em geral, ou seja, pedestres, condutores 

e passageiros.  

• Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, inclusive no 

entorno das escolas. 

• Criar linhas de crédito para mototaxista, para adquirir novas motos, 

melhorando e dando mais segurança aos usuários desse novo sistema 

especial de transporte. 

• Modernizar a frota de ônibus, adotando ônibus modernos com ar-

condicionado, motor traseiro, combustível verde e recursos de acessibilidade. 

 

3.3.8 -  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E GERAÇÃO DE  

EMPREGO E RENDA 
 

DIRETRIZES: 

• Articular com empresas locais e nacionais para reaproveitamento e 

reutilização de resíduos sólidos. 

• Formar Empreendedores Escolares. 

• Apoio, orientação e organização do comércio informal. 

• Apoiar os microempreendedores, através de atividades educacionais, 

utilizando em convênio com a UFBA e o Governo do Estado utilizando os 

Infocentros já implantados no município. 

•  Incentivo aos agricultores familiares para o cultivo de hortas e criação de 

animais de pequeno porte.   

• Reposicionar Salvador no patamar das principais cidades inovadoras e 

criativas do mundo através de incentivos e instrumentos de fomento 

apropriados.  
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• Implementar um programa de desenvolvimento da economia verde 

aproveitando os recursos, competências e empreendedores locais, em 

parceria com o setor empresarial e governo federal.  

• Estimular a criação de polos de empreendimentos da economia criativa - 

propaganda, arquitetura, mercados de arte e antiguidades, artesanato, 

design, moda, filme e vídeo, software de lazer, artes, edição, jogos de 

computador, serviços de televisão e rádio - no centro e nos bairros, visando 

estimular a geração de empregos e novas oportunidades aos jovens talentos.  

• Estabelecer parcerias com os sindicatos empresariais e de trabalhadores, 

sistema S (SENAI, SESI, SENAC e SESC), entidades educacionais e governo 

federal com o intuito de qualificar e requalificar os trabalhadores, 

especialmente nas novas profissões e tecnologias do futuro. 

• Implementar projetos para pequenos empreendedores formais e informais 

com padronização de barracas em feiras livres, formação de cooperativas de 

compras e armazenamento, regularização como empreendedores individuais 

e microcrédito com pequenas parcelas e juros baixos. 

• Contribuir para a criação e formalização de microempresas e 

microempreendedores individuais.  

• Estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos solidários 

e aperfeiçoar as cooperativas como as de catadores de papel, (futuros 

agentes ambientais). 

• Estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

público e privado. 

• Implantar o programa Cinturão Verde de Salvador, com a produção de 

hortaliças e legumes orgânicos, visando desenvolver alternativas de renda 

para a população economicamente desfavorecida. 
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3.3.9 – HABITAÇÃO 

 

DIRETRIZES: 

• Reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de financiamento e 

ações de parcerias.  

• Dar continuidade ao Programa de requalificação urbana de áreas de 

habitação popular com asfaltamento, saneamento, calçamento, arborização e 

reforma de casas que receberão novos telhados e rebocos para proteger 

melhor as famílias do frio e dos insetos 

• Em parceria com o governo federal e Estadual trabalhar para ampliar o 

programa “Minha Casa, Minha Vida” em Salvador. 

•  Elaborar o Plano Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano, que deverá definir ações de curto, médio e longo prazo, por meio da 

participação cidadã.  

• Criar as condições para que o município possa aderir de forma plena ao 

Sistema Nacional de Habitação, incluindo os mutirões habitacionais.  

• Retirada da população de áreas de risco com a regularização de lotes.  

• Diagnosticar e catalogar os vazios urbanos com o objetivo de planejar a sua 

reocupação por empreendimentos habitacionais de acordo com o perfil 

imobiliário da região.  

• Promover a efetiva participação popular e controle social nos programas e 

projetos habitacionais e de reformas de moradia. 

• Fomentar e viabilizar parcerias com cooperativas, condomínios, associações 

e com a iniciativa privada, mediante a supervisão da Secretaria Municipal de 

Habitação que propiciará a participação popular.  

• Promover e incrementar a Política de integração com a região metropolitana. 
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3.3.10 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
 

DIRETRIZES: 

 Fiscalização para manutenção do patrimônio arquitetônico, tombado, do 

município.  

 Manutenção do patrimônio com recursos próprios e complementados com 

recursos obtidos dos Governos Federal e Estadual.   

 Atrair novos negócios, gerar maior renda e oportunidades de trabalho, 

incrementando o nível da atividade econômica no Centro Antigo de Salvador, 

que vem sendo revitalizado pelo governo do Estado, além de ampliar a 

participação de mercado das micro e pequenas empresas existentes na 

região;  

 Revitalizar o bairro do Comércio com o objetivo de dinamizar a área através 

da valorização do seu patrimônio material e simbólico, da promoção de 

serviços de qualidade para a população e do fomento a novos usos;  

 Melhorar as condições de mobilidade urbana, a circulação de veículos 

motorizados e não-motorizados, por meio da requalificação da infraestrutura 

do Centro Antigo de Salvador. 

 Estruturar o turismo cultural no Centro Antigo de Salvador e potencializar o 

uso dos espaços culturais existentes, com vistas a preservá-los e valorizar a 

cultura local; 

 Assegurar a implementação das ações propostas para reabilitação do Centro 

Antigo de Salvador, criando uma estrutura de governança e sustentabilidade 

financeira. 

 Promover a inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade, 

através da qualificação dos serviços, projetos e equipamentos sociais do 

Centro Antigo de Salvador; 

 Dinamização do Centro Antigo de Salvador, por meio de ações de natureza 

educativa, histórica e cultural; 
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 Incentivar o uso de edificações fechadas, em ruínas e lotes baldios no Centro 

Antigo de Salvador, assegurando sua função social, com vistas a reverter o 

quadro de esvaziamento e perda da centralidade da área. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O as candidaturas Sargento Isidório/Bassuma oferecem não é um plano 

de governo faraônico conscientes que estão da necessidade de 

atendimento prioritário às pessoas. Oferecem, por isto uma perspectiva 

de transformação da cidade e dos serviços a serem prestados aos seus 

filhos naturais ou adotados, capaz de garantir igualdade de 

oportunidades em todos os níveis porque o nível de crescimento 

desigual é uma característica da política dominante brasileira. Executar 

políticas eficientes com qualidade e equidade assumem o primeiro plano 

neste projeto de governo. 

Como fazer isto? Administrando com competência os recursos 

municipais para corrigir sobretudo a iniquidade social e econômica que 

marcam a nossa cidade. 

Por isto se faz necessário um novo olhar, um olhar de alguém que veio 

do povo para romper com o círculo vicioso pois apesar das evidentes 

dificuldades financeiras nossos maiores problemas resultam da 

corrupção e mau uso dos recursos existentes. 

Nossa gestão vai ouvir os pobres de Salvador para compor suas 

prioridades execução numa agenda consensuada de transformação. 

Como fazer isto? Administrando com competência e transparência os recursos 

municipais para corrigir, sobretudo, a injustiça social e econômica que marcam a 

nossa cidade. ISSO NA PRÁTICA SIGNIFICA CUIDAR PRIMEIRO DAS PESSOAS PARA 

DEPOIS CUIDAR DAS COISAS. 
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Por isto se faz necessário um novo olhar, um olhar de alguém que tem uma história 

de vida de superação. Alguém que nunca encontrou facilidades em sua vida. 

Alguém que aprendeu com a vida a vencer todos os desafios com inteligência, 

muito trabalho e principalmente com sua fé em Jesus. 

 

 

 

Salvador, Bahia, 15 de  2016. 

 

Coligação  

Assinaturas: 

Sargento Isidório 

Bassuma 

 

 

 

 

 

 

 

 


