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A. APRESENTAÇÃO 

 

Este Plano de Governo sintetiza a cidade que queremos, com a nossa visão 

de futuro, uma São Vicente que seja tratada com respeito, ou seja, uma 

cidade com administração democrática e para todos, com gestão pública 

responsável, parceira e cooperativa.  

 

Queremos um CHOQUE DE GESTÃO imediatamente, para que o município 

tenha condições de enfrentar sua problemática social, planejar uma 

agenda ambientalmente equilibrada, economicamente empreendedora e 

com compromisso com o desenvolvimento sustentável. 

 

Desta forma, apresentaremos o conceito do NOVO MODELO DE GESTÃO, 

que se estrutura em cinco premissas:  

 

1. Participação Popular;  

2. Servidores Públicos;  

3. Ações, Planos e Políticas Municipais;  

4. Profusão de Oportunidades; e  

5. Transparência nas Contas Públicas. 

 

Na sequência, apresentaremos e descreveremos sinteticamente as 315 

propostas deste PLANO DE GOVERNO - PEDRO GOUVÊA 2017-2020, 

divididas em cinco eixos, para melhor compreensão da população: 

 

1. São Vicente Social; 

2. São Vicente Saudável; 

3. São Vicente Educadora; 

4. São Vicente Eficiente; e  

5. São Vicente Sustentável. 
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B. CONCEITO DO PLANO DE GOVERNO 

 

Trabalharemos para uma cidade que volte a ser um orgulho nacional e 

que possa trilhar um novo caminho, uma SÃO VICENTE DE TODOS, que 

volte a ser SEMPRE A PRIMEIRA. 

 

Nosso objetivo é simplificar as ações públicas e estabelecer um NOVO 

MODELO DE GESTÃO, que se utilize de conceitos voltados à escuta da 

população.  

 

Nesse modelo, as premissas são apenas cinco: 

 

1. garantir a PARTICIPAÇÃO POPULAR, escutando as pessoas nos 

bairros, de forma organizada e constante; 

2. trabalhar com os SERVIDORES PÚBLICOS em equipe, motivando e 

respeitando-os social e profissionalmente; 

3. integrar as AÇÕES, PLANOS E  POLÍTICAS MUNICIPAIS, com 

eficiência e foco na zeladoria, na redução de custos públicos e na 

melhoria dos serviços; 

4. gerar uma PROFUSÃO DE OPORTUNIDADES na cidade, em parceria 

com a iniciativa privada, com velocidade administrativa na tomada 

de decisão, priorizando o emprego, a qualidade do espaço urbano e 

o bem estar social; e  

5. dar TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICAS, de modo melhorar os 

serviços públicos, onde qualquer cidadão poderá acompanhar e 

interagir digitalmente nas ações da prefeitura e verificar seus 

resultados na hora que bem lhe convier. 

 

O compromisso assumido a partir de agora é estabelecer, como propósito, 

o enfrentamento dos novos desafios ditados pela urgente dinâmica do 

desenvolvimento urbano; agir com velocidade na resolução de problemas; 

corrigir o rumo, quando necessário; garantir melhores índices de 

qualidade de vida e de perspectivas de um futuro melhor, para a 

população da nossa querida São Vicente. 
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C. PROPOSTAS 

1. SÃO VICENTE SOCIAL – administrar para todos e com 

responsabilidade social 

 

Abaixo apresentamos a relação das principais ações, planos e projetos 

voltados para as áreas de Defesa da Cidadania, Assistência Social e 

Comércio, Emprego e Renda, a saber: 

 

1 Capacitação aos Comerciários 

2 Incentivo à Atividade Portuária 

3 Cooperativismo Social 

4 Desburocratização Pública 

5 Empresa Vicentina 

6 Estímulo à Pesca 

7 Fiscalização Regular 

8 Geração de Emprego e Qualificação Profissional 

9 Instalação de Pólo Industrial E Comercial 

10 Lei Vicentina de Incentivo ao Esporte 

11 Novas Indústrias 

12 Posto de Atendimento ao Trabalhador 

13 Primeiro Emprego 

14 São Vicente Regular 

15 Comércio Forte 

16 TV Primeira vai nos Bairros 

17 Acessibilidade Universal aos Bens Públicos 

18 Atenção ao PNE 

19 Capacitação do Trade Turístico 

20 Braços Abertos e de Mãos Dadas 

21 Melhor Idade 

22 Direitos Humanos 

23 Capacitação Profissional da Mulher 

24 Integração Social por Meio da Cultura do Esporte 

25 Diversidade Juvenil 

26 Combate à Homofobia 
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27 Cultura da Paz 

28 Divulgação da Cultura Negra  

29 Tubo de Ensaio 

30  Combate à Violência  

31 Fomento ao Esporte ao Público PNE 

32 Igualdade dos Serviços 

33 Mobilidade para a Juventude 

34 Participação do Negro 

35 Racismo Não 

36 Regulação do Terceiro Setor 

37 Saúde da Mulher 

38 Terceiro Setor em Dados 

39 Equoterapia 

40 Voz à Juventude 

41 Agente do Bem 

42 Centro de Acolhimento 

43 Centros Sociais 

44 Cidade Radical 

45 Combate à Violência Doméstica 

46 Criação do Banco de Alimentos 

47 Geração de Renda para Famílias em Risco Social 

48 Joven Escotista 

49 Programa de Emprego de Estagiário    

50 Programa de Emprego do Menor Aprendiz 

51 Programa do Primeiro Emprego 

52 Projeto Agente da Paz 

53 Projeto Cidadão do Futuro 

54 Proteção Social 

55 Casa de Passagem 

56 Reabilitação Social 

57 Cadastro de Alimentos  

58 Campanha de Doações de Alimentos 

59 Campanha de Arrecadação de Alimentos 

60 Banco de Alimentos de São Vicente 

 



ITEM PROPOSTA DESCRIÇÃO

1
CAPACITAÇÃO AOS 

COMERCIÁRIOS
 incentivar cursos de capacitação para comerciários

2
INCENTIVO À ATIVIDADE 

PORTUÁRIA

incentivar a atividade portuária e capacitar jovens para o mercado de trabalho a ser criado pela 

exploração do pré-sal e atividades congêneres

3 COOPERATIVISMO SOCIAL apoiar às cooperativas que desenvolvam trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social

4 DESBUROCRATIZAÇÃO PÚBLICA desburocratizar e agilizar a expedição de documentos

5 EMPRESA VICENTINA unificar as alíquotas do iss, independente da atividade

6 ESTÍMULO À PESCA estimular, fomentar e reorganizar o setor pesqueiro em são vicente

7 FISCALIZAÇÃO REGULAR
coordenar a equipe de fiscalização do comércio e iss para que no prazo de um ano todos os 

estabelecimentos comerciais da cidade sejam visitados

8
GERAÇÃO DE EMPREGO E 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

incentivar a formalização no mercado de trabalho, possibilitando os direitos trabalhistas e melhorando 

a qualidade dos serviços prestados

9
INSTALAÇÃO DE PÓLO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL
incentivar a instalação de indústrias e comércio no município, principalmente na área continental

10
LEI VICENTINA DE INCENTIVO AO 

ESPORTE

criar o projeto de lei de incentivo ao esporte do município de são vicente, seguindo os modelos já bem 

sucedidos dos governos estadual e federal, estimulando a cultura de doação junto aos empresários e 

comerciantes, com objetivo de patrocinar projetos esportivos chancelados pela prefeitura

SÃO VICENTE SOCIAL 2017-2020



11 NOVAS INDÚSTRIAS implementar ações para acentuar o processo de fixação de novas indústrias sustentáveis, no município

12
POSTO DE ATENDIMENTO AO 

TRABALHADOR

ampliar serviços oferecidos no posto de atendimento ao trabalhador - pat, inclusive com a criação de 

centro de capacitação

13 PRIMEIRO EMPREGO
ampliar cursos de capacitação e profissionalização, possibilitando a inserção do jovem no primeiro 

emprego e reinserção dos desempregados ao mercado de trabalho

14 SÃO VICENTE REGULAR
montar uma força tarefa com o intuito de analisar e agilizar a liberação dos processos de abertura e 

alteração de empresas

15 COMÉRCIO FORTE fomentar o crescimento e expansão do comércio existente

16 TV PRIMEIRA VAI NOS BAIRROS

ampliar a audiência da tv primeira, criando o projeto tv primeira vai aos bairros, permitindo assim 

eventualmente que a população dos bairros não servidos pelo sistema a cabo tenha acesso à 

programação

17
ACESSIBILIDADE UNIVERSAL AOS 

BENS PÚBLICOS
ampliar a política de acessibilidade , de acordo com a legislação federal , dos espaços públicos e praias

18 ATENÇÃO AO PNE
desenvolver unidades acessíveis, com equipamentos adaptados, pessoal capacitado em libras, receitas 

e orientações médicas em braile, oficina de confecção e reparos em próteses e etc

19
CAPACITAÇÃO DO TRADE 

TURÍSTICO
capacitar a rede hoteleira e comércio, clubes de lazer para melhor atender este público

20
BRAÇOS ABERTOS E DE MÃOS 

DADAS

desenvolver o plano de redução de danos aos drogaditos, como forma de combate à drogadição, bem 

como garantir o atendimento ambulatorial e internação

21 MELHOR IDADE reativar os centros de convivência e o clube da melhor idade



22 DIREITOS HUMANOS
promover ações voltadas aos direitos humanos, preconizados pela legislação e convenções 

internacionais

23
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA 

MULHER

incentivar a capacitação profissional para mulheres de todas as idades, tendo como intuito a geração 

de renda, para a venda de seus próprios artesanatos, quitutes e pinturas

24
INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIO 

DA CULTURA DO ESPORTE
incentivar projetos esportivos e artísticos destinados à integração social da juventude

25 DIVERSIDADE JUVENIL promover concursos musicais, debates e torneios regionais que valorizem a diversidade juvenil

26 COMBATE À HOMOFOBIA
desenvolver ações de combate à homofobia, possibilitando o acolhimento dos que tiverem seus 

direitos violados

27 CULTURA DA PAZ desenvolver na rede de ensino e junto à população atividades que promovam a cultura da paz

28
DIVULGAÇÃO DA CULTURA 

NEGRA 

garantir a inclusão dos temas de combate ao racismo e garantia da saúde da população negra nos 

processos de formação e educação na cidade e definição dos recursos orçamentários e financeiros para 

a implementação de programas municipais voltado a pessoas com doenças falciformes e outras 

hemoglopinopatias

29 TUBO DE ENSAIO
ampliar os espaços de convivência, com condições a garantir a emancipação socioeconômica da 

juventude, a exemplo do “espaço social da juventude”, utilizando inclusive espaços públicos ociosos

30  COMBATE À VIOLÊNCIA 

ampliar as campanhas municipais através das mídias disponíveis, além de eventos itinerantes, 

auxiliando as mulheres na garantia de seus direitos e no combate à violência, facilitando o acesso aos 

serviços voltados à mulher no município

31
FOMENTO AO ESPORTE AO 

PÚBLICO PNE

adaptar os centros esportivos para o ensino e prática de atividades adaptadas, incentivo para a for 

mação de para-atletas e patrocínio ( natação, basquete, dança esportiva sobre rodas etc.)

32 IGUALDADE DOS SERVIÇOS

promover qualificação profissional envolvendo servidores públicos, ongs e sociedade civil, visando à 

igualdade dos serviços desenvolvidos e parcerias e programar propostas que permitam que as ongs 

alcancem a sustentabilidade de suas operações a longo prazo



33 MOBILIDADE PARA A JUVENTUDE
garantir uma maior mobilidade da juventude, ampliando o acesso à educação, cultura, esporte, lazer, 

fatores essenciais para a formação da sua cidadania

34 PARTICIPAÇÃO DO NEGRO

disponibilizar nas redes ensino materiais didáticos contra o preconceito racial e gerar um relatório 

anual a respeito das ações geradas nas mesmas, incentivando a participação de jovens negros em, no 

mínimo, 30% das entidades públicas da cidade e incentivar políticas afirmativas visando ao combate da 

discriminação racial

35 RACISMO NÃO

garantir a inclusão dos temas de racismo e saúde da população negra nos processos de formação e 

educação na cidade e definição dos recursos orçamentários e financeiros para a implementação de 

programas municipais voltado a pessoas com doenças falciformes e outras hemoglopinopatias

36 REGULAÇÃO DO TERCEIRO SETOR
regular o funcionamento e a rotina das instituições do terceiro setor que possuem contratos com a 

administração pública municipal

37 SAÚDE DA MULHER
incentivar a realização de atividades relacionadas à saúde da mulher e direitos humanos, com 

atendimento pelo serviço social, médico, psicológico e jurídico

38 TERCEIRO SETOR EM DADOS
construir um banco de dados sobre o terceiro setor em são vicente e promover intercâmbios de 

experiências entre organizações sociais

39 EQUOTERAPIA incentivar a implantação da equoterapia em parceria com o segundo e terceiro setores 

40 VOZ À JUVENTUDE
fortalecer e garantir mais autonomia, inclusive orçamentária, para o órgão gestor de juventude e para 

o conselho municipal de juventude, espaço de interlocução com este segmento na cidade

41 AGENTE DO BEM

contratar jovens, com mais de 18 anos, com possibilidade de bolsa-auxílio, como agentes comunitários, 

para que estes possam atuar em suas comunidades fazendo levantamentos físicos , estatísticos e 

coletando informações junto aos domicílios de seu bairro

42 CENTRO DE ACOLHIMENTO

implantar novos serviços de acolhimento às pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência, 

idosos e pessoas com deficiência, como forma de abrigo provisório para apoio na reconstrução de seu 

projeto de vida e retorno ao convívio familiar, favorecendo a integração ao trabalho, o cuidado da 

saúde, a saída das ruas e o retorno à sociedade

43 CENTROS SOCIAIS
ampliar os centros sociais (cer, creas, cras) na área continental e insular para melhor formação da 

comunidade que necessite de um atendimento e serviço público com olhar mais sensível



44 CIDADE RADICAL

desenvolver atividades esportivas e de lazer, através de atrações e equipamentos como: parede de 

escalada, aulas de capoeira, dança, slack line, apresentação de wheeling, canil gcm, workshops sobre 

meio ambiente, exposições, entre outros, durante os finais de semana, podendo ser um bairro 

atendido a cada final de semana

45
COMBATE À VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA
ampliar o atendimento às crianças vítimas de violência doméstica e abusos sexuais

46
CRIAÇÃO DO BANCO DE 

ALIMENTOS

angariar alimentos em mercados, feiras, hortifutis e sacolões que seriam descartados, por estarem sem 

aparência de venda e condições normais de consumo, e leva-los até o banco de alimentos onde uma 

equipe de profissionais, coordenados por nutricionistas, selecionarão os alimentos e destinarão aos 

menos favorecidos em formas diversas

47
GERAÇÃO DE RENDA PARA 

FAMÍLIAS EM RISCO SOCIAL
ampliar projetos voltados às famílias em situação de vulnerabilidade social, visando à geração de renda

48 JOVEN ESCOTISTA
implantar nos espaços físicos escolares, atividades escoteiras, criando em cada escola uma tropa 

separada por quatro patrulhas, sendo duas femininas e duas masculinas

49
PROGRAMA DE EMPREGO DE 

ESTAGIÁRIO   

implantar o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular, em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e 

dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos

50
PROGRAMA DE EMPREGO DO 

MENOR APRENDIZ

implantar o programa emprego do menor aprendiz e exercer influências positivas para o 

desenvolvimento do caráter e da conduta responsável, inerente a todo cidadão de bem, por meio do 

exemplo do gestor público

51
PROGRAMA DO PRIMEIRO 

EMPREGO

inserir os jovens no mercado de trabalho, coerente com a política de desenvolvimento econômico e 

social do governo, garantindo-lhes oportunidades, em conformidade com legislação federal

52 PROJETO AGENTE DA PAZ

contratar temporariamente jovens, recém-liberados do exército brasileiro por excesso de contingente 

ou por conclusão do serviço militar e com poucas oportunidades de emprego, para o exercício de 

programa de orientação municipal, sendo preparados para atividades profissionalizantes durante o 

período de contratação e, no caso proposto, poderá ser fundamental no monitoramento dos 

participantes do “ projeto cidadão do futuro ”

53 PROJETO CIDADÃO DO FUTURO

desenvolver, em âmbito municipal, a (re) aproximação com a comunidade, com vistas ao 

fortalecimento da confiança e parceria, para a busca conjunta da resolução dos problemas sociais e 

melhoria das condições de segurança da cidade

54 PROTEÇÃO SOCIAL

fortalecer o papel da família, criando e implementando serviços de convivência para crianças e 

adolescentes, jovens, idosos e o centro-dia para o idoso e a pessoa com deficiência, prevenindo as 

situações de risco e o abandono, proporcionando a proteção social e autonomia



55 CASA DE PASSAGEM reativar a casa de passagem, voltada ao atendimento da população de rua

56 REABILITAÇÃO SOCIAL
ampliar os programas de reabilitação e reintegração social de menores oriundos de medidas 

socioeducativas 

57 CADASTRO DE ALIMENTOS 

garantir o acesso aos alimentos básicos e de qualidade em quantidade e regularidade necessária para 

alimentar a população que não tem acesso à comida minimizando os efeitos da fome, além de chamar 

a atenção para um problema alarmante: o desperdício de alimentos

58
CAMPANHA DE DOAÇÕES DE 

ALIMENTOS

receber doações de alimentos considerados impróprios para a comercialização, mas adequados ao 

consumo, armazenando-os em locais adequados para o banco de alimentos

59
CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO 

DE ALIMENTOS

lançar campanha para arrecadar alimentos com slogan  “você pode colaborar”, desta forma, cada 

cidadão poderá colaborar com a cidade e a sociedade

60
BANCO DE ALIMENTOS DE SÃO 

VICENTE

cadastrar periodicamente todos os alimentos, que serão devidamente separados por equipe 

competente, para a elaboração das cestas básicas, kits com frutas, legumes e verduras para atenderem 

às famílias cadastradas na secretaria
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2. SÃO VICENTE SAUDÁVEL – tratar de pessoas e cuidar de vidas 

 

Abaixo apresentamos a relação das principais ações, planos e projetos 

voltados para as áreas de Saúde e Esportes, a saber: 

 
1 Saúde On-Line 

2 Ampliação das Equipes de Estratégias de Saúde da Família 

3 Atenção a Saúde do Homem Trabalhador 

4 Atenção Básica 

5 Central de Vagas para Transporte 

6 Centro de Assistência aos Pacientes com Microcefalia 

7 Humanizando São Vicente 

8 30h para Enfermeiros 

9 Informatizar Arquivo 

10 Médico Família  

11 Cadastro da Saúde da Família 

12 Pediatria Itinerante 

13 Projeto Humanização do Parto 

14 São Vicente Materna 

15 Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família 

16 UBS na Mão 

17 Protocolo de Manchester 

18 Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família 

19 Unidade de Pronto Atendimento Infantil 

20 Desburocratização do Acesso à Saúde 

21 Caminhos da Saúde 

22 Centro De Atendimento Da Terceira Idade 

23 Ampliação dos Leitos Públicos 

24 Programa de Saúde da Família 

25 Atendimento Básico de Saúde  

26 Prevenção e Combate às Drogas 

27 Aumento no Quadro de Médicos 

28 Pronto Socorro Abastecido 

29 Hospital do Humaitá 

30 São Vicente Sorrindo 
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31 Ação Coordenada nos Hospitais Municipais 

32 Humanização do Atendimento na Saúde 

33 Centro de Especialidades 

34 Centro Específico de Atendimento às Adolescentes Grávidas 

35 Tratamento Psiquiátrico é Coisa Séria 

36 Disk Saúde 

37 Hospital Regional e UPA’S 

38 Postos Móveis de Serviços 

39 Saúde Bucal para Bebês 

40 Saúde Odontológica 

41 Farmácia Municipal 

42 SAMU 

43 Bike São Vicente 

44 Esporte Educativo 

45 Lei de Incentivo ao Esporte 

46 Esportes Radicais 

47 Revelando Talentos Esportivos 

48 Patrocínio Social e Esportivo 

49 Novas Academias ao Ar Livre 

50 Piscinas Públicas 

51 São Vicente Competitiva 

52 São Vicente Esportiva 

53 Circuito Praiano de Eventos Esportivos 

54 Clínicas Esportivas 

55 Esportista Cidadão e Artista Cidadão 

56 Novo Começo Radical, Pista de Skate 

57 Praça Viva 

58 São Vicente em Forma 

59 Conhecendo Novos Esportes 

  
 



ITEM PROPOSTA DESCRIÇÃO

1 SAÚDE ON-LINE

implantar o sistema de agendamento de consultas on-line, como um sistema que funcionará de forma 

integrada ao website da secretária de saúde e criar o sistema sic, programa que facilitará a interação 

entre gestores, profissionais da saúde e pacientes, permitindo o cadastramento de dados e 

agendamento de envios automáticos de mensagens, com foco principal em sua patente de posologia 

de medicamentos

2

AMPLIAÇÃO DAS EQUIPES DE 

ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA

ampliar o programa estratégia de saúde da família, que segue as diretrizes estabelecidas para o 

sistema único de saúde,  para reorientar o modelo assistencial a partir da implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades de saúde básica, contando com médico de família, profissional que 

possui um perfil generalista e atua na atenção primária, atendendo demandas diversas, desde a criança 

até o idoso e a todos os gêneros

3
ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM 

TRABALHADOR

criar um plano de atendimento  mensal, em equipamentos de saúde, nas áreas insular e área 

continental, em horário diferenciado, com agendamento livre e atendimento com equipe 

multidisciplinar, médico, enfermagem, nutrição, de modo a agilizar exames laboratoriais e 

encaminhamentos para especialidade se necessário

4 ATENÇÃO BÁSICA

criar uma central de atendimento especializado, humanizado, acolhendo esse usuário para tratamento 

da enfermidade de forma específica para cada caso, com profissionais capacitados e qualificados, 

proporcionando uniformidade das técnicas gerando menor tempo de enfermidade, menor custo aos 

cofres públicos e maior qualidade de vida ao usuário assistido

5
CENTRAL DE VAGAS PARA 

TRANSPORTE

criar um centro de encaminhamento e acompanhamento de pacientes, por meio de transporte, para 

doentes em tratamentos fora do município

6
CENTRO DE ASSISTÊNCIA AOS 

PACIENTES COM MICROCEFALIA

criar um centro de atendimento social, psicológico, jurídico para as famílias e reabilitação especial para 

os bebês e crianças vítimas do zika vírus com microcefalia, além de integrar os departamentos já 

existentes e capacitar profissionais para orientação e atendimento. 

7 HUMANIZANDO SÃO VICENTE 

dar um pré-atendimento a todos os usuários de saúde, seja através de voluntariado ou parceria com 

instituições, afim de que possamos dar a devida assistência, agilizando o atendimento e o processo, 

criando assim um ambiente saudável de trabalho, tirando a sobrecarga do corpo clínico, atendentes e 

principalmente dar total suporte ao usuário, humanizando assim o atendimento

8 30 H PARA ENFERMEIROS
implantar o plano de 30 horas para a categoria de enfermeiros, em conformidade ao novo plano de 

cargos, carreiras e salários

9 INFORMATIZAR ARQUIVO
digitalizar documentos de todos os departamentos que são arquivados diariamente, onde os 

documentos são guardados em caixas de papelão sobre prateleiras de aço e madeira

10 MÉDICO FAMÍLIA 

disponibilizar médicos para atenção às famílias, de modo a formar vínculos com seus pacientes, 

fazendo um acompanhamento de longo prazo e conhecendo seu contexto familiar e social. promover o 

contato estreito com a comunidade, participando de ações coletivas e realizando visitas domiciliares 

aos seus pacientes
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11
CADASTRO DA SAÚDE DA 

FAMÍLIA

manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os 

dados para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, 

culturais, demográficas e epidemiológicas do território

12 PEDIATRIA ITINERANTE

montar um consultório pediátrico itinerante para atendimento nas escolas. os profissionais serão 

monitorados pela diretoria de atenção básica que fará o agendamento com a educação. pediatras 

existentes na rede municipal de saúde, assistentes de enfermagem, dentistas, motoristas e um ônibus 

adaptado e equipado. 

13
PROJETO HUMANIZAÇÃO DO 

PARTO

assegurar à mulher e à criança, o direito à atenção humanizada durante o pré-natal, parto, puerpério e 

atenção neonatal, conforme o programa humaniza sus, garantindo o exercício do direito a 

acompanhante de livre escolha da mulher, além de criar condições políticas e técnicas para mudanças 

de processos de trabalho, tendo em vista a qualificação da gestão e da atenção materna e infantil

14 SÃO VICENTE MATERNA reestruturar a maternidade municipal e ampliar os serviços à população vicentina

15
SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA
acolher um número determinado de habitantes, de acordo com o plano federal

16 UBS NA MÃO fomentar a construção de novas ubs's por meio das parcerias público privadas

17 PROTOCOLO DE MANCHESTER implantar o protocolo de manchester na rede municipal de saúde

18
SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA

criar o cargo de cirurgião dentista, de acordo com o plano de cargos, carreiras e salários, para atuação 

destes profissionais na rede de saúde da família

19
UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO INFANTIL

criar o pronto atendimento infantil, com espaços integrados para enfermarias, consultórios e salas de 

medicação e observação

20
DESBUROCRATIZAÇÃO DO 

ACESSO À SAÚDE

desburocratizar o acesso à demanda de vagas para três eixos essenciais na área da saúde: clínico geral, 

pediatria e ginecologia, para integração é necessário criação de site vinculado à base de dados do 

cadsus, além redução de filas nas unidades municipais e a facilitação do direcionamento de vagas em 

conformidade com a localização do paciente em função do endereço de domicílio

21 CAMINHOS DA SAÚDE

trabalhar na prevenção e garantir saúde e qualidade de vida para todos, realizando exames itinerantes, 

tais como: consultas com clínico geral e odontologia, exames laboratoriais, eletrocardiograma e 

ultrassom



22
CENTRO DE ATENDIMENTO DA 

TERCEIRA IDADE
criar um espaço voltado às necessidades dos idosos 

23
AMPLIAÇÃO DOS LEITOS 

PÚBLICOS

ampliar o número de leitos hospitalares, prontos-socorros e do programa estratégia de saúde da 

família

24
PROGRAMA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA

atender a totalidade de cestas básicas de medicamentos e ampliação do programa de medicamento 

em casa

25 ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE aprimorar a qualidade e ampliar o horário de atendimento das Unidades básicas de saúde

26
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS 

DROGAS
promover programas de prevenção e tratamento aos usuários de drogas lícitas e ilícitas

27
AUMENTO NO QUADRO DE 

MÉDICOS

ampliar a quantidade de médicos e profissionais da área da saúde para melhor atendimento dos 

munícipes

28 PRONTO SOCORRO ABASTECIDO garantir o estoque de materiais e equipamentos nos prontos-socorros

29 HOSPITAL DO HUMAITÁ reabrir o hospital municipal no humaitá, na área continental do município

30 SÃO VICENTE SORRINDO aperfeiçoar o atendimento odontológico para a população em geral na rede da saúde

31
AÇÃO COORDENADA NOS 

HOSPITAIS MUNICIPAIS

integrar e aproveitar a estrutura dos hospitais particulares junto à rede pública de atendimento, com 

apoio à captação de verbas dos governos federal e estadual

32
HUMANIZAÇÃO DO 

ATENDIMENTO NA SAÚDE
trabalhar para humanizar o atendimento dos profissionais da área de saúde



33 CENTRO DE ESPECIALIDADES
agilizar o atendimento no centro de especialidades e implantar duas unidades em são vicente, nas 

áreas continental e insular

34

CENTRO ESPECÍFICO DE 

ATENDIMENTO ÀS 

ADOLESCENTES GRÁVIDAS

implantar e ampliar centros específicos de atendimento e acompanhamento para adolescentes 

grávidas, principalmente em casos de risco

35
TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO É 

COISA SÉRIA
ampliar os programas de tratamento psiquiátrico na rede pública de saúde

36 DISK SAÚDE
desenvolver uma central de comunicação que tem por objetivo: ouvir, tirar dúvidas, dar informação e  

orientar a população. esse serviço também dará suporte à imprensa 

37 HOSPITAL REGIONAL E UPAS
negociar com os governos federal e estadual o repasse de recursos para construção do hospital 

regional e de pelo menos duas upas

38 POSTOS MÓVEIS DE SERVIÇOS

desenvolver parcerias com entidades e organizações da cidade para que realizem seus serviços de 

forma ampla e integrada a população, criando ações itinerantes em ônibus ou caminhões, levando às 

comunidades, serviços e atendimentos de especialidades

39 SAÚDE BUCAL PARA BEBÊS

orientar os pais a dar a importância necessária para a saúde bucal de seu filho desde o princípio de 

vida, além de prevenir as cáries, a iniciar a ação na maternidade onde uma equipe visitará todas as 

mães e as crianças internadas no hospital orientando da importância e como fazer a  limpeza em bebês 

e nas crianças maiores

40 SAÚDE ODONTOLÓGICA
prevenir internações por infecções buço maxilo faciais, reduzindo o tempo médio de internação de 08 

dias/paciente, aliviando a estrutura pública de saúde

41 FARMÁCIA MUNICIPAL
ampliar a rede de farmácia municipal, com foco de aumentar a distribuição gratuita de remédios e 

medicamentos

42 SAMU ampliar e readequar a rede de ambulâncias do samu

43 BIKE SÃO VICENTE instalar ponto e rede de bicicletas públicas através de convênio com o segundo setor



44 ESPORTE EDUCATIVO

incentivar e garantir a prática de esportes nas escolas, sendo utilizado também como ferramenta de 

inclusão social. utilizar bairros e praças públicas para estes eventos, principalmente aos finais de 

semana

45 LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
criar a lei de incentivo ao esporte com o objetivo de fortalecer e ampliar parcerias com associações e 

clubes e, em conjunto, a criação de bolsa atleta

46 ESPORTES RADICAIS garantir novos espaços esportivos, incentivando inclusive a prática de esportes radicais

47
REVELANDO TALENTOS 

ESPORTIVOS

ampliar a oferta de atividades físicas e esportes, promovendo torneios para revelação de talentos, 

inclusive esportes olímpicos, gerando atletas de alto nível de competição

48 PATROCÍNIO SOCIAL E ESPORTIVO incentivar entidades que promovam projetos sociais e esportivos em benefício à população

49 NOVAS ACADEMIAS AO AR LIVRE ampliar as academias ao ar livre, com monitoramento para idosos e outros praticantes

50 PISCINAS PÚBLICAS
implantar piscinas públicas para atividade aquáticas nas modalidades de natação, pólo-aquático, 

hidroginástica e nado sincronizado

51 SÃO VICENTE COMPETITIVA incentivar participação da cidade em competições esportivas

52 SÃO VICENTE ESPORTIVA

oferecer à população maior quantidade de eventos esportivos para curtirem principalmente aos finais 

de semana, fomentar o turismo e comércio da cidade, pois os eventos serão de níveis no mínimo 

regionais, ou seja, pessoas de outras localidades visitarão a cidade, seja para competir, seja para 

assistir aos eventos

53
CIRCUITO PRAIANO DE EVENTOS 

ESPORTIVOS

conceder cessão das praias de são vicente para a realização de eventos esportivos oficiais, como: beach 

frisbee, futebol americano de areia, beach rugby, beach soccer, triathlon, e outros que necessitem de 

praia para a realização

54 CLÍNICAS ESPORTIVAS

criar um circuito de clínicas esportivas, voltadas principalmente para as comunidades mais carentes da 

cidade, como vila margarida, bitarú e área continental em geral. as clínicas seriam realizadas de forma 

gratuita, em parceria com federações estaduais de diversas modalidades esportivas, como patinação, 

hockey, artes marciais em geral, frisbee, futebol americano, rugby, beisebol, entre outras



55
ESPORTISTA CIDADÃO E ARTISTA 

CIDADÃO

estimular o esportista ou artista que representar a cidade em competições e ou apresentações fora da 

região, garantindo desconto de taxas municipais

56
NOVO COMEÇO RADICAL, PISTA 

DE SKATE

criar um espaço para prática de esporte radical, na praia, fazendo com que nossos esportistas 

permaneçam na cidade, além de valorizar o turismo

57 PRAÇA VIVA

revitalizar todas as praças da cidade e equipamentos para exercícios físicos e implementar, 

dependendo da infraestrutura do local, projetos de cultura popular com aulas de teatro, dança de rua, 

e demais eventos voltados para o esporte e lazer

58 SÃO VICENTE EM FORMA

instalar equipamentos básicos para a pratica de musculação e disponibilizar materiais para atividades 

de esporte e lazer, onde os professores de educação física atuarão diariamente promovendo o bem 

estar, gratuitamente, para a comunidade

59 CONHECENDO NOVOS ESPORTES

oferecer à população em vulnerabilidade social, principalmente para os jovens, a chance de conhecer 

novos esportes, culturas estrangeiras, e novos conceitos de valores praticados por modalidades 

esportivas menos conhecidas e praticadas no brasil
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3. SÃO VICENTE EDUCADORA – conhecer o passado, educar no 

presente e garantir o futuro das pessoas 

 

Abaixo apresentamos a relação das principais ações, planos e projetos 

voltados para as áreas de Educação e Cultura, a saber: 

 

1 Ampliação das Vagas na Educação Infantil  

2 Biblioteca Informatizada  

3 Centro de Proteção ao Aluno  

4 Contraturno Profissionalizante 

5 Ampliação das Creches 

6 Ampliação da Grade Curricular nas Escolas Municipais 

7 Descentralização da Demanda Escolar 

8 Manutenção Permanente das Escolas 

9 Organização das Escolas de Tempo Integral. 

10 Pequenos Craques Vicentinos 

11 Planejamento da Compra e Distribuição da Merenda  

12 Projeto Mexa-Se 

13 Qualificação Profissional na Educação de Jovens e Adultos  

14 Reestruturação dos Centros de Educação Integral 

15 Reformulação da Educação Tecnológica na Rede Municipal 

16 Serviço Ampliação de Escolas 

17 Construção de Escolas 

18 Qualidade nas Quadras Poliesportivas 

19 Escolas Prontas 

20 Visão Administrativa 

21 Artes e Cultura nas Escolas Municipais 

22 Bens Culturais 

23 Canto & Coral  

24 Carnaval na Primeira 

25 Casa da Encenação 

26 Casa de Estar 

27 Casa do Artesão 

28 Casa Martim Afonso 

29 Cultura da Doação 
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30 Cine 3D – Praça 22 de Janeiro 

31 Circuito Turístico e Histórico de São Vicente 

32 (Re) Começando o Ano  

33 Criar Roteiro Cultural Vicentino 

34 Cultura Artesanal Indígena 

35 Desmembramento das Oficinas Culturais 

36 Desoneração da Cultura  

37 Encenação da Vila de São Vicente 

38 Escola do Trabalho 

39 Estúdio Público 

40 Formação do Corpo de Baile da Cidade  

41 Funcionamento das Escolas de Teatro 

42 Fundação Casa Martim Afonso 

43 Identidade Cultural 

44 Inserção no Plano Nacional de Cultura 

45 Integração da Cultura Indígena e Urbana 

46 Museu Arqueológico Histórico de São Vicente 

47 Projeto Guri 

48 Oficinas Culturais da Rede 

49 Participação Popular nos Festivais 

50 Patrimônio Histórico e Cultural 

51 Patrimônio Material e Imaterial de São Vicente 

52 Programa de Formação na Cultura 

53 Programa Municipal de Fomento  

54 Desenvolvimento Multilateral  

55 Projeto Leia 

56 Restaurante Escola 

57 Restaurante Escola Itinerante 

58 Plano de Marketing 

59 Acervos Museológicos 

60 Sistema Municipal de Museus 

61 Educação Patrimonial 

62 Biblioteca de Bairro 

63 Teatro para Todos 

64 Transformar o Mercado Municipal  
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65 Viagem Literária 

 



ITEM PROPOSTA DESCRIÇÃO

1

AMPLIAÇÃO DAS VAGAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL COM 

PRIORIDADE EM CRECHES
reabrir as creches fechadas, para o atendimento da demanda

2 BIBLIOTECA INFORMATIZADA 
utilizar o espaço do instituto histórico e geográfico para reorganizar a biblioteca e informatizar a 

secretaria e instituto histórico e geográfico de são vicente

3
CENTRO DE PROTEÇÃO AO 

ALUNO

criar centros na área insular e outro na área continental, para atender os alunos nas suas necessidades 

sociais e saúde física e mental, utilizando parceria com profissionais, universidades e ongs, garantindo a 

qualidade de atendimento à comunidade escolar

4
CONTRATURNO 

PROFISSIONALIZANTE

utilizar o período noturno para cursos profissionalizantes, nos espaços escolares municipais na área 

continental e insular

5 AMPLIAÇÃO DAS CRECHES
abrir novas unidades e melhorar a qualidade das creches-berçários noturnas, além da ampliação das 

creches regulares

6

AMPLIAÇÃO DA GRADE 

CURRICULAR NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS

ampliar a grade curricular dos alunos com aulas culturais de dança, teatro, música, educação artística, 

aulas esportivas, promoção de diversidade, direitos civis, meio ambiente, ética e filosofia, 

sustentabilidade e educação política

7
DESCENTRALIZAÇÃO DA 

DEMANDA ESCOLAR

criar duas centrais de vagas para todas as escolas da rede municipal na área insular e área continental e 

organizar a demanda escolar

8
MANUTENÇÃO PERMANENTE DAS 

ESCOLAS

otimizar e agilizar os serviços de manutenção para o atendimento das unidades escolares, valendo-se 

das regionais administrativas 

9
ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE 

TEMPO INTEGRAL.

reorganizar escolas já existentes, em tempo integral. serão três escolas de ensino fundamental polos 

(jóquei clube, vila margarida e humaitá), com funcionamento das 7h às 17h, com aula das disciplinas da 

base comum das 7h às 12h; com meia hora de café da manhã, almoço e lanche da tarde. o restante do 

período com oficinas diversificadas incluindo reforço

10 PEQUENOS CRAQUES VICENTINOS

criar um projeto de inserção de escolas de futebol para crianças, voltadas às escolas municipais e 

comunidades carentes, possibilitando ao menino o acesso às aulas de futebol de base, no contra-turno, 

dando a possibilidade de tornar-se um jogador profissional no futuro, mas principalmente trabalhando 

a formação do bom cidadão através da prática esportiva
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11

PLANEJAMENTO DA COMPRA E 

DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA 

ESCOLAR

implementar uma logística de compra seletiva e distribuição organizada para melhor atender a 

demanda das unidades escolares e otimizar e agilizar os serviços da merenda escolar para o 

atendimento das unidades escolares

12 PROJETO MEXA-SE

viabilizar e promover nos espaços físicos das unidades escolares, nos períodos noturno, fora do horário 

escolar, atividades físicas em geral, tais como zumba, ginástica, tai chi, karate, judô, ginástica 

localizada, funcional, voltados para a terceira idade, pais de alunos e moradores da cidade

13

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS. 

articular a qualificação social e profissional e a elevação de escolaridade e orientar de forma integrada 

o currículo da educação básica para os jovens e adultos, nas áreas insulares e continental

14
REESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS 

DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

oferecer atividades complementares em contraturno para formação integral dos alunos, visando a 

complementação educacional 

15

REFORMULAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA NA REDE 

MUNICIPAL

utilizar a plataforma eadsv para realização de projeto que resgate a história de são vicente trabalhando 

com todos os alunos da rede  e secretaria de educação em parceria com o governo do estado

16 SERVIÇO AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
desmembrar escolas em duas unidades nos bairros: jóquei clube, vila margarida e humaitá e ampliação 

de uma unidade no parque bitarú, melhorando o atendimento aos alunos nestes bairros

17 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
construir no mínimo duas escolas municipais, uma no jardim rio branco ou jardim rio negro e outra em 

samaritá ou parque das bandeiras

18
QUALIDADE NAS QUADRAS 

POLIESPORTIVAS

buscar recursos junto aos governos federal e estadual para recuperação e melhoria das quadras 

poliesportivas

19 ESCOLAS PRONTAS concluir as escolas inacabadas

20 VISÃO ADMINISTRATIVA
montar uma força tarefa e mobilizar todas as supervisoras de ensino no sentido de se apurarem 

irregularidades estruturais de cada equipamento 

21
ARTES E CULTURA NA ESCOLAS 

MUNICIPAIS

atuar em conjunto com os órgãos de educação no desenvolvimento de atividades que insiram as artes 

no ensino regular como instrumento e tema de aprendizado, com a finalidade de estimular o olhar 

crítico e a expressão artístico-cultural do aluno



22 BENS CULTURAIS catalogar e publicar periódicos dos bens culturais materiais e imateriais do município

23 CANTO & CORAL 
promover o curso de canto e coral, com 15 horas semanais, com cerca de 250 vagas, a realizar-se 

durante o ano

24 CARNAVAL NA PRIMEIRA

discutir e realizar, mediante audiências públicas, um novo molde para o carnaval da cidade inspirado 

nas famosas marchinhas, bailes de máscaras e nos antigos carnavais, promovendo culturalmente e 

turisticamente a cidade como a primeira cidade do brasil

25 CASA DA ENCENAÇÃO
resgatar a história do maior bem imaterial produzido pelo município a encenação da fundação da vila 

de são vicente, através dos registros iconográficos, audiovisuais e físicos

26 CASA DE ESTAR
realizar a oficina de artesanato, na casa de estar, com 20 horas semanais, com cerca de 20 vagas e 

duração anual

27 CASA DO ARTESÃO
utilizar o mercado municipal como espaço permanente de exposição dos artesãos da cidade, 

movimentando o comércio e o turismo local

28 CASA MARTIM AFONSO

reformar e restaurar o acervo documental da casa martim afonso e estudo arqueológico das áreas 

próximas afim de desenvolver, investigar e promover acesso da população a conhecer as sociedades e 

culturas humanas por meio de objetos fabricados e utilizados no passado

29 CULTURA DA DOAÇÃO
incentivar as associações que promovem projetos sociais e realizam eventos, sem lucro, com objetivo 

de estimular a cultura da doação

30 CINE 3D – PRAÇA 22 DE JANEIRO

utilizar o cine 3d como espaço de oficinas culturais direcionadas à pessoas em situação de risco social, 

frequentadores da praça e dependentes químicos, desenvolvendo trabalho voltado à atuação, 

produção e técnicas de curtas-metragens, promovendo mostras desses trabalhos no auditório para 

apreciação de toda a população

31
CIRCUITO TURISCO E HISTÓRICO 

DE SÃO VICENTE

criar o roteiro circuito turismo histórico de são vicente projeto que consolidará um percurso de cerca 

de mil e quinhentos metros entre o porto das naus e a praça joão pessoa abrangendo os principais 

cenários onde a história do brasil, nas primeiras décadas do século xvi foi escrita, mesclando história, 

beleza ambiental e atrações turísticas

32 (RE) COMEÇANDO O ANO 

implantar barracas de eventos e atividades, com apoio de banheiro público e chuveiros na orla praia, 

na virada do ano, onde essas barracas poderão ser alugadas pelos comerciantes locais, com objetivo de 

estimular o consumo e gerando renda ao comércio



33
CRIAR ROTEIRO CULTURAL 

VICENTINO

fomentar o turismo e a cultura, em parceria com o governo do estado, acerca dos principais ícones e 

bens do município, articulando a agenda metropolitana, de modo a valer-se das agências públicas e 

privadas

34 CULTURA ARTESANAL INDÍGENA incentivar a cultura artesanal e indígena nos espaços culturais

35
DESMEMBRAMENTO DAS 

OFICINAS CULTURAIS

qualificar oficineiros da nossa cidade, em parceria com a instituição poiesis - órgão que viabiliza as 

oficinas culturais de todo estado - e região para executar em vários pontos da cidade oficinas culturais

36 DESONERAÇÃO DA CULTURA 

criar o "programa municipal de concurso de projetos culturais" - chamada pública para seleção de 

entidades executoras de convênio para a realização de projetos de difusão e formação cultural no 

município de são vicente

37
ENCENAÇÃO DA VILA DE SÃO 

VICENTE

incentivar programas para buscar recursos de incentivo aos artistas da comunidade da encenação da 

vila de são vicente

38 ESCOLA DO TRABALHO
criar a oficina de corte e costura, como escola de trabalho, com 30 horas semanais, com cerca de 76 

vagas e duração anual

39 ESTÚDIO PÚBLICO implantar um estúdio público para que artistas locais tenham oportunidade de mostrar seus trabalhos

40
FORMAÇÃO DO CORPO DE BAILE 

DA CIDADE 

formar o novo corpo de balé jovem de são vicente como representante oficial, formando, capacitando 

e destacando talentos de são vicente

41
FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

DE TEATRO

garantir o funcionamento de escolas de teatro e artes, com objetivo de oferecer a maioria dos serviços 

e cursos gratuitamente 

42
FUNDAÇÃO CASA MARTIM 

AFONSO

criar a instituição fundação casa martim afonso com o intuito de otimizar  a gestão de bens culturais de 

são vicente e viabilizar os principais vetores de promoção do direito cultural (educação, formação, 

sensibilização de público, artistas e técnicos, difusão, divulgação, documentação, proteção e 

salvaguarda)

43 IDENTIDADE CULTURAL

realizar censo cultural para identificar as cadeias produtivas da artes, do artesanato e da gastronomia, 

a partir dos bairros para integrar os setores com oficinas de qualificação profissional e fomento à 

industria criativa



44
INSERÇÃO NO PLANO NACIONAL 

DE CULTURA

garantir a participação do município do plano nacional de cultura, criando o sistema municipal de 

cultura

45
TRANSMISSÃO DO  SABER 

INDÍGENA

implantar o programa cultural que incentive a transmissão do saber indígena, aplicáveis a cidade, como 

forma de preservação dessa cultura imaterial

46
MUSEU ARQUEOLÓGICO 

HISTÓRICO DE SÃO VICENTE

criar o museu arqueológico histórico de são vicente, um espaço cultural voltado a valorizar e contar à 

história de são vicente e região através dos vestígios arqueológicos, voltado à educação, pesquisa e 

produção de conhecimento

47 PROJETO GURI
inaugurar na área continental um polo das oficinas culturais/projeto guri, onde será oferecido cursos 

na área de teatro, dança, música e artesanato

48 OFICINAS CULTURAIS DA REDE
implantar as oficinas culturais da rede, com apresentação, em calendário específico, nos equipamento 

públicos, em ação conjunta com o segmento de gastronomia do segundo setor

49
PARTICIPAÇÃO POPULAR NOS 

FESTIVAIS
garantir a participação da comunidade em festivais de música e arte

50
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

CULTURAL

promover a articulação do poder público com a sociedade civil organizada para identificar, revitalizar e 

conservar o patrimônio histórico

51
PATRIMÔNIO MATERIAL E 

IMATERIAL DE SÃO VICENTE

criar a agenda cultural, divulgando as ações promovidas pelos seguimentos patrimônio histórico e 

fomentar, junto aos órgãos estaduais e federais, parcerias e verbas para restauração dos bens 

preservados do município

52
PROGRAMA DE FORMAÇÃO NA 

CULTURA

implementar programas de formação na área de cultura e garantir a participação das instâncias de 

articulação, pactuação e deliberação

53
PROGRAMA MUNICIPAL DE 

FOMENTO À CULTURA

utilizar a lei de incentivo a cultura - captando apoio às iniciativas nas linguagens das artes cênicas, 

musical, literária, plástica e das culturas populares tradicionais e contemporâneas, através de 

concursos de projetos

54
DESENVOLVIMENTO 

MULTILATERAL

estimular planejamento de programas, promover nos bairros ações intercâmbio e desenvolvimento 

multilateral entre os setores de diferentes cadeias das indústrias criativas da cidade



55 PROJETO LEIA
disponibilizar um espaço itinerante de leitura e pesquisa, contendo livros, que poderão ser levados e 

trocados por outros, assim como os gibis e revistas

56 RESTAURANTE ESCOLA

criar um restaurante escola, visando capacitar a população no ramo da gastronomia, formando 

profissionais para o mercado de trabalho e gerando mão de obra qualificada para atender os 

equipamentos da secult, exemplo: restaurante da casa da cultura afro e taberna da vila

57
RESTAURANTE ESCOLA 

ITINERANTE

utilizar o restaurante escola nas dependências de equipamentos turísticos, promovendo cursos na área 

de gastronomia para a população, formando novos profissionais e aproveitando esses alunos para 

estagiarem em equipamentos da secretaria

58 PLANO DE MARKETING 
criar a campanha de marketing de projeção nacional - são vicente a primeira cidade do brasil,, de modo 

a perpetuar sua continuidade e permanência no imaginário cultural brasileiro

59 ACERVOS MUSEOLÓGICOS mapear no município de acervos museológicos com a participação das instituições públicas e privadas 

60 SISTEMA MUNICIPAL DE MUSEUS

criar legislação específica para desenvolvimento e conservação dos museus da cidade e centros de 

memória, bem como de um comitê gestor do sistema municipal de museus que deverá propor 

diretrizes e ações de forma participativa

61 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

incentivar à educação patrimonial nas escolas e inserir o patrimônio cultural na pauta do ensino 

formal, apropriando-se dos bens culturais nos processos de formação formal cidadã, estimulando 

novas práticas educativas

62 BIBLIOTECA DE BAIRRO
resgatar e implantar o projeto biblioteca nos bairros, ofertando gratuitamente nos bairros livros em 

bom estado de conservação, fomentando a leitura

63 TEATRO PARA TODOS

finalizar a obra do teatro municipal e agendar a abertura definitiva do teatro, liberando o espaço para 

as trupes cênicas da cidade realizarem ensaios e apresentações gratuitas, bem como tornar o teatro 

sede do corpo de baile da cidade, movimentando o local e promovendo ensaios abertos à população

64
TRANSFORMAR O MERCADO 

MUNICIPAL 

investir na formação e difusão cultural, através de cursos de formação / capacitação - centro de artes 

integradas e ofícios" interagindo as atividades com o parque cultural vila de são vicente

65 VIAGEM LITERÁRIA

promover encontro literário, convidando escritores para palestras e bate-papos, dirigido para leitores 

infanto-juvenis e adultos, onde os escritores podem contar um pouco de sua vivência, suas influências 

literárias, métodos de trabalho e outros assuntos ligados ao universo literário
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4. SÃO VICENTE EFICIENTE – administrar de forma dinâmica, 

competitiva e regional 

 

Abaixo apresentamos a relação das principais ações, planos e projetos 

voltados para as áreas de Gestão e Finanças, Segurança, Transporte e 

Turismo, a saber: 

 
1 Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

2 Controladoria Geral do Município 

3 PPP 

4 Portal da Prefeitura 

5 Programa Recuperação de Receita 

6 Refis do Bem 

7 Parcela Mínima 

8 Auditoria Pública 

9 Governança 

10 Estrutura Administrativa 

11 Subprefeitura 

12 Tendas da Cidadania 

13 Papel da Codesavi 

14 Gestão Eletrônica de Documentos 

15 Meritocracia Cidadã 

16 Prefeitura Simplificada 

17 Prefeitura Unificada 

18 Aproveitamento 100% 

19 Rede Digital Administrativa 

20  São Vicente Segura 

21 Redução e Combate à Violência 

22 São Vicente Iluminada 

23 Aumento do Efetivo das Polícias 

24 Mais Investimento no Efetivo das Polícias 

25 Programa Mais Guardas Municipais 

26 Sede da Guarda Municipal 

27 Centro de Monitoramento  

28  Integração Comunitária  
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29  Distribuição Territorial do Efetivo  

30 Gabinete de Gestão Integrada 

31 Polícia 24 Horas 

32 Projeto Jepom 

33 Qualidade no Transporte Público 

34 Mais Ciclovias 

35 Integração do VLT 

36 Transporte Metropolitano Hidroviário 

37 Túnel São Vicente- Santos 

38 Desenvolvimento e Descentralização 

39 Integração dos Modais de Transporte 

40 Monitoramento Viário 

41 Mobilidade Urbana 

42 Transporte com Segurança 

43 Itinerários do Transporte  

44 Pontos de Ônibus 

45 Semáforos Inteligentes 

46 Estacionamento para Caminhões 

47 Turismo de Aventura 

48 Turismo Cultural e Melhor Idade 

49 Turismo Náutico 

50 Plano Turístico 

51 Zoológico Municipal 

52 Esportes Náuticos 

53 Quiosques da Praia  

54 Trade Turístico Capacitado 

55 Geração Stand-Up Paddle 

56 Guarda Municipal 

57 Projeto Turismo Adaptado 

58 Verão Total 

 



ITEM PROPOSTA DESCRIÇÃO

1
PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 

SALÁRIOS

implantar o novo plano de cargos, carreiras e salários, valorizando e gratificando, por exemplo, aos 

servidores públicos e profissionais de carreira, com titulação acadêmica, desde o lato sensu ao stricto 

sensu

2
CONTROLADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO

criar a controladoria geral do município, com objetivo de auditar internamente as pastas públicas e 

empresas municipais, com auxílio dos procuradores municipais nas principais pastas públicas

3 PPP criar o plano municipal de parceria público privada

4 PORTAL DA PREFEITURA
aperfeiçoar o portal da prefeitura, tornando o site oficial do município mais interativo, possibilitando 

aos munícipes o acesso aos serviços virtualmente

5
PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE 

RECEITA
incentivar o contribuinte a antecipar, na expectativa que ganhar um bônus do governo

6 REFIS DO BEM

refinanciar os débitos tributários municipais, incluindo os que estão em cobrança judicial, em até 180 

meses, e proporcionando redução dos juros e multas, conforme prazo de pagamento, de até 50%, 

conforme análise jurídica do caso

7 PARCELA MÍNIMA  estipular um valor mínimo de parcela no refis, para as pessoas físicas e jurídicas inscritas no município

8 AUDITORIA PÚBLICA  auditar qualitativamente as contas municipais e dar transparência às informações

9    GOVERNANÇA racionalizar e enxugar a máquina pública administrativa

10 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA definir a nova estrutura administrativa e forma de governança municipal

SÃO VICENTE EFICIENTE 2017-2020



11 SUBPREFEITURA
centralizar administrativamente na subprefeitura da área continental, dando força política e 

capacidade de tomada de decisões

12 TENDAS DA CIDADANIA criar as tendas da cidadania de atendimento da população nos  bairros

13 PAPEL DA CODESAVI definir papel da codesavi na nova estrutura de gestão

14
GESTÃO ELETRÔNICA DE 

DOCUMENTOS

digitalizar todos os documentos, em médio prazo, para disponibilizar consultas e acompanhamento 

dos processos pelo poder público e pelos interessados em questão, podendo ser incorporado ao portal 

da municipalidade e atender as determinações da legislação federal

15 MERITOCRACIA CIDADÃ

valorizar o munícipe que toma conta de sua cidade, em todos os aspectos, que se faz ser relevante 

dentro da sociedade, onde aqueles que cuidarem de sua rua, terão um benefício em forma de 

desconto no valor de taxas públicas, de acordo com legislação municipal

16 PREFEITURA SIMPLIFICADA revisar todos os contratos de locação, com vistas a severa diminuição do gasto público

17 PREFEITURA UNIFICADA
criar o centro administrativo para concentrar todas as secretarias, com vistas a diminuição de gasto 

com alugueis, aproximando os secretários do gabinete do prefeito

18 APROVEITAMENTO 100% rescindir os contratos de imóveis alugados que apresentarem condições precárias de uso

19 REDE DIGITAL ADMINISTRATIVA

intercomunicar os próprios municipais, através de rede digital sem fio em alta frequência, se 

apropriando da estrutura ociosa, além de utilizar telefonia digital e analógica de forma inteligente e 

híbrida, garantindo a redução de custo com telefonia e disponibilizando o acesso aos sistemas 

administrativos do paço municipal integrado ao portal 

20  SÃO VICENTE SEGURA

implementar ações coordenadas de segurança na orla da praia, pontos turísticos e áreas de grande 

fluxo comercial, onde a pm, setrans e guarda municipal atuam em pontos estratégicos, com bases fixas 

com viaturas, e interligados via copom. nesta ação, deverá ser articulado com o governo do estado, a 

criação de um canal específico para que os envolvidos pudessem centralizar as comunicações no 

copom

21
REDUÇÃO E COMBATE À 

VIOLÊNCIA

 garantir programas específicos que envolvam educação, cultura e esporte a favor da redução e 

combate à violência



22 SÃO VICENTE ILUMINADA melhorar a iluminação pública para garantir mais segurança nos bairros

23
AUMENTO DO EFETIVO DAS 

POLÍCIAS
articular junto ao governo do estado, pelo aumento de efetivo das polícias militar e civil

24
MAIS INVESTIMENTO NO EFETIVO 

DAS POLÍCIAS

articular junto aos governos do estado e federal mais investimentos em equipamentos e capacitação 

do efetivo das polícias

25
PROGRAMA MAIS GUARDAS 

MUNICIPAIS

ampliar os cursos de qualificação para guardas municipais, de forma permanente, bem como aumento 

do efetivo

26 SEDE DA GUARDA MUNICIPAL negociar junto ao governo do estado, uma sede própria para a guarda municipal

27 CENTRO DE MONITORAMENTO  ampliar o sistema na cidade de vídeo e monitoramento

28  INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA 
integrar a comunidade, guarda municipal e polícias estaduais por meio de campanhas e ações 

comunitárias

29
DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DO 

EFETIVO

articular com o governo do estado a distribuição territorial, de forma adequada ao efetivo, com vista 

ao atendimento e proteção dos bens, serviços e instalações municipais e rápido tempo de respostas às 

ocorrências delituosas ou sociais

30
GABINETE DE GESTÃO 

INTEGRADA

implantar o órgão técnico, a ser criado no município, constituído e dirigido pelos representantes das 

polícias estadual e de segurança municipal, ministério público e justiça estadual, cujo objetivo é o de 

promover as discussões, debates e propostas, decidindo sobre as melhores linhas de ação a serem 

adotadas frente aos problemas de segurança pública do município

31 POLICIA 24 HORAS
dar apoio administrativo às instalações do 3º distrito policial - área continental - juntamente com uma 

base da guarda municipal e base da policia militar, com a proposta de abertura do plantão 24 horas

32 PROJETO JEPOM reativar e ampliar o projeto jepom



33
QUALIDADE NO TRANSPORTE 

PÚBLICO

melhorar o sistema de transporte público municipal, visando qualidade do serviço prestado aos 

munícipes, capacitando motoristas e cobradores para atender com qualidade os usuários

34 MAIS CICLOVIAS
ampliar as ciclovias em toda a cidade, estimulando o uso de bicicleta como meio de transporte, 

reduzindo o trânsito e melhorando a qualidade de vida

35 INTEGRAÇÃO DO VLT
viabilizar a integração do transporte municipal com o vlt e outros sistemas que venham a ser 

implantados

36
TRANSPORTE METROPOLITANO 

HIDROVIÁRIO
incentivar a criação do transporte metropolitano hidroviário

37 TÚNEL SÃO VICENTE-SANTOS
articular junto ao governo do estado pela criação de um novo acesso, por túnel, ligando são vicente a 

santos

38
DESENVOLVIMENTO E 

DESCENTRALIZAÇÃO

integrar projetos previstos à região metropolitana da baixada santista e o plano de transportes e 

mobilidade urbana municipal, considerando as demandas do conjunto das cidades, do polo industrial, 

porto de santos e das atividades retroportuárias

39
INTEGRAÇÃO DOS MODAIS DE 

TRANSPORTE

realizar parcerias para que o sistema urbano e metropolitano integrem todos os modais de transporte 

– rodoviário, ferroviário, hidroviário e os modos não motorizados, a fim de que sejam aportados 

recursos públicos e privados, integrando um conjunto de diretrizes que irão promover novos 

investimentos visando à criação de emprego e a qualidade de vida da população

40 MONITORAMENTO VIÁRIO

implantar um sistema de monitoramento viário e segurança urbana, tendo como objetivo monitorar e 

otimizar o funcionamento da cidade no dia a dia e antecipar soluções, minimizando as ocorrências 

através de alerta aos setores responsáveis sobre os riscos e as medidas urgentes que devem ser 

tomadas em casos de emergências

41 MOBILIDADE URBANA

agilizar a mobilidade e a articulação urbana entre as áreas continental e insular, por meio de via 

expressa, minimizando por sua vez os impactos gerados pelo aumento crescente de fluxos de veículos 

no sistema viário

42 TRANSPORTE COM SEGURANÇA  melhorar o sistema de transporte com segurança, pontualidade, linhas, pontos, etc.

43 ITINERÁRIOS DO TRANSPORTE rever linhas e racionalizando itinerários, mapeando o sistema



44 PONTOS DE ÔNIBUS melhorar pontos de ônibus: cobertos, colocar itinerários, lixeiras, etc.

45 SEMÁFOROS INTELIGENTES sincronizar e diminuir tempo dos semáforos das principais vias arteriais da cidade

46
ESTACIONAMENTO PARA 

CAMINHÕES

criar estacionamento de caminhões e fomentar de áreas regulares para estacionamento de caminhões, 

por meio de projeto piloto, valendo-se de parcerias público privadas

47 TURISMO DE AVENTURA
garantir a excelência no ecoturismo de aventura em são vicente, criando assim novos empregos e 

ocupações de feiras, convenções de pequeno, médio e grande porte

48
TURISMO CULTURAL E MELHOR 

IDADE
promover o turismo cultural de são vicente aos segmentos de demanda estudantil e melhor idade

49 TURISMO NÁUTICO  fomentar a realização de ações e eventos ligados ao turismo náutico

50 PLANO TURÍSTICO
criar o plano diretor turístico, em consonância com os planos metropolitanos, com objetivo de 

viabilizar novos atrativos turísticos e de lazer do município

51 ZOOLÓGICO MUNICIPAL
regular o número de animais no zoológico municipal, garantindo total qualidade de vida dos animais e 

entretenimento à população

52 ESPORTES NÁUTICOS incentivar a organização dos passeios e esportes náuticos nas praias e marinas de são vicente

53

QUIOSQUES DA PRAIA E 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

DOS PERMISSIONÁRIOS
qualificar os comerciantes dos quiosques da orla da praia, para que haja melhoria no atendimento

54 TRADE TURÍSTICO CAPACITADO investir na capacitação profissional do trade turístico



55 GERAÇÃO STAND-UP PADDLE
transformar a baía de são vicente em um polo de stand-up paddle com torneios e competições 

nacionais

56 GUARDA MUNICIPAL
criar cabines da guarda municipal em vários pontos das praias de são vicente, dando segurança aos 

turistas

57 PROJETO TURISMO ADAPTADO

distribuir pela orla da praia rampas de acesso à cadeirantes, que também serão utilizados por idosos e 

deficientes visuais, dando um melhor acesso às praia, criando um tipo de turismo que está em 

ascensão mundial, já que hoje discute-se muito sobre políticas de inclusão e acessibilidade

58 VERÃO TOTAL

atrair turistas de todas as regiões, no verão de cada ano, de modo a ter durante o dia na orla, com no 

mínimo 2 super tendas, sendo uma no gonzaguinha e outra no itararé com várias atividades lúdicas e 

esportivas
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5. SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL – equilibrar os desenvolvimentos 

econômico, ambiental e social 

 

Abaixo apresentamos a relação das principais ações, planos e projetos 

voltados para as áreas de Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento 

Econômico e Inovação, Meio Ambiente e Habitação, a saber: 

 
1 Programa Grande Participação Popular  

2 Conselho da Cidade 

3 Calçada para Todos 

4 Cidade Limpa 

5 Comportas Abertas 

6 Crescimento Imobiliário 

7 Equipe de Captação de Verbas 

8 Dragagem das Galerias 

9 Drenagem Urbana 

10 Lixo Zero 

11 Motovias 

12 Plano de Iluminação para a Cidade 

13 Plano de Pavimentação Pública 

14 Pontos Turísticos 

15 Símbolos Vicentinos 

16 Quiosques da Praia  

17 Trabalhando por Resultados 

18 Reestruturação da Vila Japuí e Parque Prainha 

19 Regionais 

20 Revitalização do Centro de Convenções 

21 Terrenos Baldios, Aqui Não! 

22 Equipe de Planejamento 

23 Setor de Projetos 

24 Planos Urbanos 

25 Plano Cicloviário 

26 Viadutos Imigrantes 

27 Estatuto da Cidade e da Metrópole 
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28 Habitação e Desenvolvimento Urbano 

29 Ampliação do Sistema de Informática da Rede Pública 

30 Incubadora Tecnológica 

31 Cartório Digital 

32 Interesse pelas Ciências 

33 Difusão Cultural da Pesquisa 

34 Projeto Usina Recicladora 

35 Parque Tecnológico 

36 Via Rápida Emprego 

37 Acessa SP 

38 Poupatempo 

39 Banco do Povo 

40 Bom Prato 

41 Wi-fi Vicentina 

42 Plano de Resíduos Sólidos 

43 Balneabilidade e Monitoramento 

44 Plano de Permeabilidade  

45 Patrulha Ambiental 

46 Agente Ambiental Mirim 

47 O Manguezal é Nosso 

48 Coleta Seletiva 

49 Conselho de Meio Ambiente 

50 Escola Sustentável 

51 Espaço Co-working 

52 Território Verde  

53 Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

54 Plano Diretor de Arborização Urbana  

55 Programa Município Verde e Azul 

56 Projeto Caminhos Para A Cidadania 

57 Projeto Reciclando A Educação 

58 Reciclar 

59 Pegada Verde 

60 Áreas Verdes e Espaços Públicos 

61 Esgotamento Sanitário 

62 São Vicente e a Vizinhança  
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63 Sistema de Gerenciamento das Atividades Ambientais 

64 Sustentabilidade nos Prédios Públicos 

65 Agenda Sustentável Local 

66 Formação de Agente Ecológico Comunitário 

67 Plano Habitacional 

68 Foco nos Diques 

69 Assistência Técnica e Regularização Fundiária 

70 Novas Unidades Habitacionais 

71 Título na Mão 

72 HIS e HMP 

73 Áreas de Risco, Chega! 

 

 



ITEM PROPOSTA DESCRIÇÃO

1
PROGRAMA GRANDE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

implantar um novo modelo de gestão, de modo a valer-se da democratização dos processos de tomada 

decisões, através  do estímulo à integração dos cidadãos em processo participativos, em seus bairros, 

se utilizando de pesquisas de opinião e cartas redigidas durante os eventos

2 CONSELHO DA CIDADE
implantar os conselhos da cidade e de desenvolvimento urbano, a integrar e dar voz a população 

organizada em setores, os empresários e o poder público municipal

3 CALÇADA PARA TODOS garantir a acessibilidade a todas as calçadas e vias da cidade para portadores de necessidades especiais

4 CIDADE LIMPA
elaborar plano emergencial de limpeza pública com diagnóstico da situação e medidas urgentes e  

redefinir o papel da codesavi nesses serviços, além de licitar novo modelo de limpeza pública

5 COMPORTAS ABERTAS instalar rede de comportas com bombeamento para combater alagamentos

6 CRESCIMENTO IMOBILIÁRIO
fomentar o setor da construção civil, ampliando o número de novos empreendimentos imobiliários 

privados

7 EQUIPE DE CAPTAÇÃO DE VERBAS
criar setor dentro da secretaria de desenvolvimento urbano voltado exclusivamente para o 

desenvolvimento de projetos  e captação de verbas externas 

8 DRAGAGEM DAS GALERIAS ampliar a dragagem e limpeza permanente dos canais e galerias pluviais

9 DRENAGEM URBANA realizar os projetos e obras de drenagem das vias na área continental e insular

10 LIXO ZERO ampliar o serviço de coleta diária de detritos, dejetos e entulhos na malha urbana
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11 MOTOVIAS ampliar as motovias e faixas de recuo para motos nos semáforos

12
PLANO DE ILUMINAÇÃO PARA A 

CIDADE

iluminar a cidade, levantamento e substituição de lâmpadas queimadas e retiradas das luminárias 

deterioradas, extensão da iluminação para as áreas periféricas

13
PLANO DE PAVIMENTAÇÃO 

PÚBLICA
recapear o asfaltamento das vias públicas

14 PONTOS TURÍSTICOS
desenvolver projetos para os equipamentos turísticos, a começar pela biquinha, porto das naus, morro 

do voturuá, etc.

15 SÍMBOLOS VICENTINOS
resgatar os símbolos da cidade, tais como a bandeira nacional no morro, o relógio ilha porchat, entre 

outros

16 QUIOSQUES DA PRAIA 
propor diversidade de funções nos quiosques de alimentos das praias de itararé e boa vista, incluindo 

tendas da cidadania, frutaria, floristas, jornaleiros, artesanato etc.

17 TRABALHANDO POR RESULTADOS criar unidade administrativa que viabilize negócios, oportunidades, projetos e ações para o município

18
REESTRUTURAÇÃO DA VILA JAPUÍ 

E PARQUE PRAINHA

criar uma frente de projetos distribuídas nas áreas de saúde, transporte, educação, segurança, esporte 

lazer e cultura, para a reestruturação e recuperação da vila japuí

19 REGIONAIS ampliar o serviço de zeladoria dos próprios municipais, por meio de regionais

20
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE 

CONVENÇÕES

revitalizar o centro de convenções, com adaptabilidade dos espaços e prestação de múltiplos serviços à 

população

21 TERRENOS BALDIOS, AQUI NÃO
ampliar a fiscalização aos terrenos baldios privados, sobretaxando-os compulsoriamente o iptu 

progressivo no tempo, conforme legislação federal



22 EQUIPE DE PLANEJAMENTO
formar equipe técnica de planejamento urbano, multidisciplinar, para elaborar diagnóticos e propor a 

revisão da legislação urbanística e edilícia

23 SETOR DE PROJETOS
implantar o setor de projetos, de modo a planejar e conceber os empreendimentos e projetos da 

administração municipal

24 PLANOS URBANOS
revisar a legislação edilícia e urbanística, em conformidade à constituição brasileira, estatuto das 

cidades e da metrópole, de forma participativa

25 PLANO CICLOVIÁRIO
implantar o plano cicloviáro intermunicipal, em atendimento aos preceitos da regulação pública sobre 

mobilidade e acessibilidade urbanas

26 VIADUTOS IMIGRANTES
fiscalizar e acompanhar, junto ao governo do estado, o processo de construção dos viadutos no trecho 

da rodovia dos imigrantes que visa remover os semáforos do trecho que cortam seis bairros da cidade

27
ESTATUTO DA CIDADE E DA 

METRÓPOLE

regulamentar os instrumentos do estatuto da cidade e da metrópole, incorporados na legislação 

municipal, de forma a garantir sua plena eficácia, dando base a intervenções e medidas com o objetivo 

de promover transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental

28
HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO

implementar um programa de intervenções, garantindo o pleno desenvolvimento urbano e 

preservando a qualidade ambiental da região com objetivo da requalificação urbanística e ambiental, a 

drenagem, a oferta de espaços livres de uso público com tratamento paisagístico, ciclovias e melhorias 

voltadas à habitação social para a população que ocupa áreas de ocupação irregular que poderá ser 

atingida pelas intervenções propostas

29
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

INFORMÁTICA DA REDE PÚBLICA
 modernizar e ampliar o sistema de informática da rede pública

30 INCUBADORA TECNOLÓGICA
desenvolver e fomentar incubadoras de empresas tecnológicas, com apoio do segundo e terceiro 

setores

31 CARTÓRIO DIGITAL implantar o sistema de cartório digital para serviços públicos

32 INTERESSE PELAS CIÊNCIAS
incentivar o interesse pelas ciências sociais e naturais com exposições públicas das mostras das escolas 

e com fomento à pesquisa de jovens 



33 DIFUSÃO CULTURAL DA PESQUISA
incentivar a pesquisa e difusão do conhecimento nas áreas de paleontologia, zoologia, geologia, 

conservação da natureza e outros

34 PROJETO USINA RECICLADORA

desenvolver o programa usina recicladora de pneu,  em parceria com estabelecimentos comerciais, 

tendo em vista retirar todo e qualquer pneu sem utilidade das ruas, rios, mares, mangues, etc., 

minimizando a poluição, o descarte irregular e principalmente evitando a proliferação de doenças 

vetores ocasionadas pelo descarte irregular de pneu

35 PARQUE TECNOLÓGICO implantar o parque tecnológico, em parceria com o governo do estado, na área continental

36 VIA RÁPIDA EMPREGO implantar o programa via rápida emprego, em parceria com o governo do estado, na área insular

37 ACESSA SP implantar o programa acessa sp, em parceria com o governo do estado, na área insular

38 POUPATEMPO
implantar pelo menos uma unidade do poupatempo, em parceria com o governo do estado, em são 

vicente

39 BANCO DO POVO
implantar e ampliar o banco do povo, em parceria com o governo do estado, nas áreas insular e 

continental

40 BOM PRATO implantar o bom prato, em parceria com o governo do estado, nas áreas insular e continental

41 WIFI VICENTINA

instalar internet wi fi gratuita, inicialmente, em toda a orla da praia e pontos turísticos, ampliando 

gradativamente conforme infraestrutura, e proporcionar aos turistas e munícipes que estão nestes 

locais a comodidade de acesso à internet gratuita e ainda fomentar o turismo e comércio locais

42 PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
elaborar os planos municipais, com foco no gerenciamento de resíduos sólidos, arborização do 

município, sustentabilidade, turismo ambiental e rural

43
BALNEABILIDADE E 

MONITORAMENTO
incentivar programa de balneabilidade das praias com monitoramento periódico



44 PLANO DE PERMEABILIDADE 
incentivar o plano de permeabilidade nas praças e calçadas municipais, com implantação de caixas de 

passagem para manutenção e garantia de infraestrutura 

45 PATRULHA AMBIENTAL ampliar o efetivo e melhor equipar a patrulha ambiental

46 AGENTE AMBIENTAL MIRIM ampliar o programa de agente ambiental mirim

47 O MANGUEZAL É NOSSO incentivar projetos que preservem os manguezais, em parceria com o segundo e terceiro setores

48 COLETA SELETIVA incentivar a coleta seletiva na cidade, ampliando o serviço e locais de coleta de material reciclado

49 CONSELHO DE MEIO AMBIENTE

colocar em prática o conselho de defesa do meio ambiente – organizá-lo em grupos gestores de 

desenvolvimento. (educação ambiental, resíduos sólidos, proteção ambiental), além de estabelecer 

diretrizes para a política municipal de meio ambiente

50 ESCOLA SUSTENTÁVEL

fazer com que cada escola municipal se transforme em uma unidade modelo de práticas ecológicas, 

permitindo que os alunos incorporem ao cotidiano atitudes voltadas à preservação dos recursos 

naturais e beneficiando as escolas com práticas como: reaproveitamento de água de chuva, limpeza 

sustentável, reaproveitamento de materiais, economia de energia, compostagem do resíduo orgânico, 

reciclagem de resíduos, hortas orgânicas e pequenos projetos com uso de energia solar

51 ESPAÇO COWORKING
criar um espaço físico, que possa ser compartilhado com diversas organizações que querem trabalhar 

em benefício do município. 

52 TERRITÓRIO VERDE 
criar o plano do território verde, de práticas e ações sustentáveis, focadas em rápidas ações e 

resultados

53

PLANO DE SANEAMENTO E DE 

GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

elaborar programas e projetos que viabilizem a execução do plano de saneamento e de gestão 

integrada de resíduos sólidos. organizar  existem dois planos consolidados: plano integrado de 

saneamento básico e plano de gestão integrada de resíduos sólidos. os planos possuem diretrizes que 

precisam ser consolidadas

54
PLANO DIRETOR DE 

ARBORIZAÇÃO URBANA 

promover a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano e qualidade de vida com 

implantação e manutenção da arborização urbana através da definição das diretrizes de planejamento, 

implantação e manejo da arborização urbana



55
PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E 

AZUL

apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos 

municípios. assim, o principal objetivo do pmva é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na 

elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. “em 

são vicente existe representante, mas não se aplica o programa”

56
PROJETO CAMINHOS PARA A 

CIDADANIA

atuar junto das comunidades carentes, oferecendo apoio a gestão de novos empreendimentos 

solidários. fomentar a formação de equipamentos, como: padaria comunitária, oficinas de costura com 

reaproveitamento de materiais oficinas com eletroeletrônicos, entre outros similares

57
PROJETO RECICLANDO A 

EDUCAÇÃO

gerar renda ao município através da coleta seletiva e venda do material coletado, em contra partida 

dar bônus às escolas, além reduzir o descarte irregular e conscientizar da importância da preservação 

ambiental, através da educação ambiental, formando cidadãos conscientes

58 RECICLAR
instituir nos prédios municipais o uso de medidas de reciclagem de lixo, em parceria com cooperativas 

locais, estabelecendo valores e princípios para toda atividade geradora de resíduos

59 PEGADA VERDE

reurbanizar de vias existentes, com a pegada verde, implantando nas novas vias e rede cicloviária, 

considerando pavimentação, drenagem, sinalização viária, iluminação pública, paisagismo, arborização 

de calçadas e construção de canteiros

60
ÁREAS VERDES E ESPAÇOS 

PÚBLICOS

implantar áreas verdes e de espaços públicos compatíveis com a dinâmica de desenvolvimento da 

região, dimensionados de forma a possibilitar a criação de áreas de lazer e de circulação segura para 

pedestres

61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
recuperar e ampliar a implantação de novas redes de coleta e destinação final de esgotamento 

sanitário e drenagem de águas pluviais

62 SÃO VICENTE E A VIZINHANÇA 
construção de edificações destinadas a equipamentos públicos para atendimento da população e à 

administração municipal

63
SISTEMA DE GERENCIAMENTO 

DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS

organizar  os dados pertinentes aos assuntos relacionados com a área ambiental, permitindo um 

sistemas que direcione informações e indicadores para o acompanhamento de resultados, aos moldes 

dos programas sigor, sinis, sima, sistema ambiental paulista entre outros

64
SUSTENTABILIDADE NOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS

organizar  documento de referência que oriente todos os funcionários públicos sobre a importância de 

seu posicionamento com relação a preservação dos recursos naturais,  efetivando práticas 

fundamentais para o meio ambiente no ambiente de trabalho.

65 AGENDA SUSTENTÁVEL LOCAL instituir a agenda sustentável local, em parceria com o segundo e terceiro setores



66
FORMAÇÃO DE AGENTE 

ECOLÓGICO COMUNITÁRIO

formar agentes ecológicos comunitários, ensinando as principais noções de educação ambiental, 

tornando crianças e jovens agentes multiplicadores para minimizar o descarte irregular de resíduos nas 

comunidades periféricas, incentivando a reciclagem, reutilização e principalmente o repensar das 

ações

67 PLANO HABITACIONAL

ampliar o programa de habitação tendo como meta a regularização fundiária de todos os conjuntos 

habitacionais da cdhu, cohab santista e conjuntos entregues pelo município além dos bairros que estão 

em processo de regularização em conjunto com a ampliação do projeto minha casa minha vida

68 FOCO NOS DIQUES
priorizar nos próximos anos o programa habitacional nas áreas subnormais de diques, a exemplo do 

caxetas, piçarro, pompeba e as áreas de palafitas na área continental de são vicente 

69
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

desenvolver o programa de assistência técnica nas áreas que são objeto de regularização fundiária, 

possibilitando assim a regularização física dos imóveis e captação de recursos para as melhorias 

habitacionais

70
NOVAS UNIDADES 

HABITACIONAIS
entregar unidades habitacionais reduzindo o déficit público municipal

71 TÍTULO NA MÃO
regularizar urbanística e fundiariamente as glebas e unidades subnormais e irregulares da área 

continental e  insular do município

72 HIS E HMP
estimular a indústria da construção civil a produzir habitações de mercado popular e de interesse 

social, de modo a reduzir as pressões sobre as áreas subnormais e naturais, como mangues e morros.

73 ÁREAS DE RISCO, CHEGA! ampliar o programa de retirada das famílias de áreas de risco
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   D. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um compromisso assumido a partir desse conjunto de ações é instituir o 

choque de gestão, por meio de uma política de ações que resolva 

problemas, que melhore a vida das pessoas, que garanta oportunidades, 

que recupere a autoestima da população através de iniciativas sociais, 

culturais, de esportes e lazer, de inclusão e de defesa da cidadania. 

 

A base desse nosso compromisso é a gestão pública eficiente, com foco no 

planejamento, seja urbano ou econômico, como ferramenta de 

transformação das ações públicas em resultados eficazes e permanentes. 

 

Sabemos que São Vicente possui potencialidades e oportunidades 

esquecidas ou inexploradas, que podem alavancar um crescimento 

sustentável, sejam na área do turismo, esportes, meio ambiente, cultura, 

como de comércio e serviços, face as suas reservas naturais e suas 

condições geográficas, por pertencer a Região Metropolitana da Baixada 

Santista e pela proximidade à capital do estado de São Paulo.  

 

Essas condições favoráveis exigem, por outro lado, sérios compromissos 

políticos, a fim de criar e manter toda uma infraestrutura básica em 

termos físicos e econômicos necessários para a sua plena consecução. 

 

Desta forma, é nosso dever criar novos postos de trabalho, recuperar a 

capacidade econômica do município e explorar as linhas de financiamento 

e obtenção de recursos dos governos federal e estadual. 

 

E como toda política pública é desenvolvida num espaço urbano, uma das 

nossas principais prioridades é recuperar os edifícios públicos municipais, 

particularmente os escolares e de saúde, eliminando gradativamente os 

prejuízos e desperdícios, enxugando a máquina pública e propiciando um 

melhor uso do dinheiro público. Temos que respeitar São Vicente e os 

Vicentinos que nasceram aqui ou aqueles que escolheram viver aqui. 

Precisamos trilhar um novo caminho, e então, vamos juntos? 


