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Apresentação

Maior entroncamento da região norte-nordeste brasileira, Feira
de Santana é protagonista em diversas áreas como educação, saúde,
desenvolvimento urbano, social e gestão pública. Prestes a comemorar
183 anos de sua emancipação política (18 de setembro), a Princesa do
Sertão como fora carinhosamente apelidada pela excelente e célebre
figura pública Ruy Barbosa, Feira de Santana está pronta para encarar
os desafios dos próximos anos com a recuperação da economia e
restabelecimento pleno das relações humanas na sociedade após a
superação da pandemia que ainda acomete o mundo, mas que está
sendo combatida com todos os esforços pelo Poder Público Municipal
que busca preservar a vida e a memória dos que tragicamente nos
deixaram e que ainda em luto mas que nos encoraja nos desafios que
temos. Com apoio da sociedade, servidores públicos vamos juntos
assumir o compromisso de trabalhar diuturnamente para materializar o
que o Plano de Governo para continuarmos SEGUINDO EM FRENTE.
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1 - SAÚDE TRATADA COM RESPEITO E QUALIDADE
 Implantar

programas

de

valorização,

apoio,

qualificação

e

aperfeiçoamento dos profissionais de saúde;
 Fortalecer e ampliar as equipes do Programa de Saúde da Família – PSF;
 Implantar Laboratório de Análises Clínicas Central;
 Implantar Centro de Referência a Anemia Falciforme;
 Implantar Centro de Assistência Odontológica 24hs;
 Fortalecer o controle social do setor de saúde por meio de distintas
instâncias de participação, mecanismos de controle e avaliação da
satisfação dos usuários;
 Incentivar a implantar iniciativas que melhoram continuamente a gestão
de saúde; autonomia da gestão em todos os níveis da rede de
atendimento;
 Fortalecer o Programa de Combate a Obesidade
 Ampliar os avanços sanitários alcançados, reduzindo as taxas de
mortalidade infantil e materna;
 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;
 Garantir, através de PPP, o funcionamento do Day Hospital em
capacidade

plena,

com

investimentos

em

recursos

humanos,

equipamentos e permanente capacitação dos colaboradores.
 Implantação do Ambulatório Pós COVID19
 Implantar centros de especialidades médicas para expansão das
consultas e exames especializados para diminuir as longas filas e tempo
de espera existente atualmente em diversas especialidades médicas;
 Ampliar o horário de atendimento de Unidades de Saúde, com um terceiro
turno;
 Realizar mutirões periódicos para consultas e exames;
 Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos
disponibilizados com implantação de plataforma digital e aplicativo mobile;
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 Promover a atenção integral à saúde da população da sede e distritos
com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade;
 Desenvolver campanha educativa em todas as instituições de ensino do
Município; nas igrejas, clubes de serviços, objetivando a prevenção ao
uso de drogas;
 Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos
usuários e dependentes de drogas lícitas e ilícitas;
 Articular políticas públicas na área da educação, saúde, assistência social
cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos, garantindo a
atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças
crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo;
 Aumentar a participação da população em geral na prática de atividades
físicas voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as
faixas etárias e gêneros, estabelecendo um acompanhamento mais
próximo aos idosos;
 Administrar a saúde com resolutividade, mais eficiência e com melhor
atendimento nas unidades 24hs;
 Reestruturar e melhorar o sistema de informática da Secretaria Municipal
de Saúde.
 Valorizar os servidores públicos da área da saúde com permanente
capacitação.
 Atuar junto aos demais municípios da Região Metropolitana de Feira de
Santana 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.
 Manter os programas da Prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a
parceria com o Ministério da Saúde.
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2

–

EDUCAÇÃO:

AMPLIAR

A

ESCOLARIDADE,

QUALIDADE

NO

ATENDIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
 Acelerar a qualificação dos cidadãos ampliando a permanência e anos de
estudo da população, com uma forte articulação com a educação básica
fundamental.

Articulação

política

e

administrativa

para

indução

educacional;
 Aumentar os investimentos na educação e expansão da educação infantil
e da educação integral;
 Investimentos em formação e projetos pedagógicos, tecnologia (acesso à
Internet wireless nas unidades da educação, computadores e tablets);
 Acervo de livros nas bibliotecas, reformas nas escolas;
 Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal
de Ensino, independente das 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
universalização as crianças de quatro a cinco anos e ampliação no
atendimento na faixa de zero a três anos;
 Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas e de quadras
poliesportivas cobertas nas áreas disponíveis;
 Estimular a participação das famílias na educação das crianças e jovens,
fortalecendo o aprendizado e as relações comunitárias;
 Ampliar a educação integral através de escolas em tempo integral, contra
turno ou via expansão da carga horária dos alunos, com uma forte
articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura;
 Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com
necessidades educacionais especiais;
 Investir fortemente na capacitação dos profissionais da educação, da
educação infantil e no ensino fundamental;
 Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação
com a sociedade civil e fortalecendo o conselho municipal de educação e
dos conselhos escolares;
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 Criar rede de educação integra, centros de integrados de cultura, esporte,
ciência e tecnologia;
 Implantar laboratórios de robótica e centros tecnológicos;
 Incentivar a criação de práticas de desenvolvimento sustentável;
 Estimular ações na rede municipal, objetivando melhorar os indicadores
do IDEB.
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3 – SEGURANÇA: REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E GARANTIA DE MAIOR
SEGURANÇA À POPULAÇÃO
 Ampliar o efetivo atual da Guarda Municipal nos próximos anos;
 Criar o Grupo Especializado em Policiamento de Trânsito Urbano, com
deslocamentos rápidos e pontuais;
 Criar Grupo Tático Especializado
 Criar grupo de treinamento para atuação em situações de alta
complexidade na área de segurança pública;
 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 digital e 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 e
distritos de Feira de Santana 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.
 Estruturar e ampliar o sistema municipal de vídeo monitoramento,
integrando sistemas já existentes públicos e privados, e ampliando para
as áreas definidas em comum acordo com os conselhos de segurança
comunitários priorizando os pontos de maior insegurança nos bairros;
 Criação dos Eixos Monitorados pela Guarda Municipal;
 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;
 Destinar parte do mobiliário urbano à divulgação de temas relacionada à
cultura da paz e de segurança pública;
 Criar o projeto de proteção ao jovem em situação de vulnerabilidade;
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 Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança
envolvendo crianças e adolescentes.
 Criação do observatório da segurança pública com a participação das
Universidades e Faculdades no diagnóstico da violência na Região
Metropolitana de Feira de Santana.
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4 - DEFESA CIVIL
 Implantar Programa de Desocupação e Interdição das áreas de risco no
Município;
 Fortalecer a Estratégia de Gestão Integrada de Riscos e Desastres
Naturais;
 Aprimorar as ações de monitoramento meteorológico, hidrológico e
geotécnico,

visando

o

melhor

acompanhamento

das

mudanças

climáticas;
 Implantar Sistema Informatizado do Gerenciamento de Riscos;
 Melhorar os métodos de comunicação das situações de risco para
emissão de alertas na cidade de forma dinâmica;
 Fortalecer as ações de fiscalização das áreas com potencial de risco;
 Fortalecer ações e soluções preventivas em galerias pluviais já existentes
no Município; estudo para implantação de proteção nos bueiros;
 Elaborar plano de execução de obras de interesse público para a redução
dos riscos de desastres naturais;
 Desenvolver plano estratégico para ampliar os investimentos na Proteção
e Defesa Civil;
 Desenvolver plano de capacitação e valorização dos profissionais de
Proteção e Defesa Civil;
 Desenvolver projetos estruturas e ações preventivas contra enchentes
nos diversos bairros do Município;
 Fomentar investimentos na aquisição de equipamentos e insumos
necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos preventivos e ativos
de Proteção e Defesa Civil;
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5 - PROGRAMA ANTIDROGAS - PREVENÇÃO E TRATAMENTO
Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família, que
envolva atenção na área da saúde, educação, formação profissional e
assistência jurídica;
Campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares, estaduais e
federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, objetivando a
prevenção ao uso de drogas;
Construir centros de arte cultura, ciência, educação e empreendedorismo
voltados prioritariamente ao atendimento de jovens entre 11 e 21 anos com o
intuito de dar uma opção de contraturno para os jovens;
Capacitação de profissionais da saúde para o atendimento adequado aos
usuários e dependentes de drogas licitas e ilícitas;
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6 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Ampliação da cobertura do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
através da abertura de novas unidades do CRAS – Centro de Referência
da Assistência Social;
 Ampliação das equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social
para atendimento da população em situação de rua;
 Criação de unidades de Abrigamento Social Especializado para
atendimento da população em situação de rua;
 Reestruturação e revitalização das Praças Estação Cidadania-Cultura,
unidades que unem Desenvolvimento Social e acesso ao Esporte, Lazer
e Cultura;
 Reforma das unidades dos CRAS – Centro de Referência da Assistência
Social, garantindo melhor atendimento e participação popular nestes
espaços, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV) e Programa de Atenção Especializado a Família (PAEF);
 Ampliação do atendimento na rede de políticas transversais através do
Centro de Referência de Promoção dos Direitos Humanos (CRPDH);
 Criação de equipes de busca ativa do Cadastro Único de Assistência
Social, com intuito de garantir a atualização dos cadastros de usuários e
inserções de novos cidadãos em situação de vulnerabilidade social ainda
não assistidos pelos SUAS;
 Informatização da Política Municipal de Assistência Social;
 Aquisição de veículo (ônibus) equipado para atendimento do Programa
Bolsa Família;
 Renovação da frota de veículos para atendimento socioassistencial;
 Criação do Cartão SUAS e integração total de informações de todos os
programas de atenção social promovidos pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social;
 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;
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 Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de
violação de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação
de rua;
 Aumentar a participação dos idosos na prática da atividade física voltada
para a saúde e qualidade de vida;
 Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e estímulo ao
envelhecimento ativo.
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7 - MOBILIDADE URBANA: INVESTIMENTOS MACIÇOS NO TRANSPORTE
PÚBLICO E PRIORIDADE AOS PEDESTRES
 Criar a Rede Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) composta
por pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, transportadores
de bens, veículos particulares e de serviço;
 Promover uma maior integração entre os modais de transporte e a Região
Metropolitana de Feira de Santana;
 Construção de novos terminais de ônibus para a interligação da região
metropolitana e integração dos ônibus metropolitanos com os terminais
de Feira de Santana;
 Requalificação dos terminais de transbordo e seu entorno;
 Criação de mais canaletas e ou faixas exclusivas para ônibus, novas
linhas e maior frequência de ônibus;
 Requalificar e humanizar ruas e avenidas e seus entornos no tocante ao
transporte, trânsito, uso do solo e meio-ambiente, enterrando a rede
elétrica existente, criando um parque linear e avaliando a possibilidade de
um plano de mobilidade Sede/Distritos que possa organizar e melhorar o
transporte coletivo entre os Distritos e a Sede;
 Investir em frota urbana sustentável (ônibus, veículos da PMFS, táxis,
ambulâncias) com combustível com menor emissão de poluentes;
 Estimular o desenvolvimento de aplicativos para smartphones e outros
para facilitar a mobilidade urbana;
 Construção de ciclovias;
 Implantar projeto de nomenclatura urbana para deficientes visuais;
 Criar Centros de Apoio aos Ciclistas (sanitários, vestiários e recepção)
nos principais pontos de ônibus, escolas, postos de saúde, creches e
parques;
 Criar bicicletários nos principais terminais de transporte coletivo;
 Criar um departamento específico para cuidar das questões da
mobilidade e acessibilidade urbana na Secretaria Municipal de Transporte
e Trânsito;
 Construir 50km de ciclovias;
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8 - MEIO AMBIENTE - PROTEÇÃO E MELHORIA AO MEIO AMBIENTE
 Criação a implantação do Horto Municipal para produção de mudas
ornamentais, frutíferas e árvores dos biomas caatinga e mata atlântica,
objetivando o plantio na Zona Rural e Urbana do Município;
 Criação a implantação do Jardim Botânico Municipal, dedicado a coleção,
cultivo e exposição de ampla diversidade de plantas identificadas de
acordo a nomenclatura botânica existentes em nossos biomas caatinga e
mata atlântica;
 Criação de unidades de conservação nos Distritos visando a preservação
dos recursos naturais e a manutenção das espécies da flora e da fauna
local;
 Elaboração do Plano Diretor de Preservação Ambiental Permanente de
Áreas, objetivando delimitar as faixas de preservação das lagoas,
nascentes, rios e riachos existentes município;
 Incentivar a prática de reciclagem;
 Criação da Unidade de Compostagem Municipal para reutilização de
podas de árvores;
 Urbanização, preservação e conservação das lagoas, córregos e
nascentes na zona urbana;
 Conectar os serviços de água, esgoto, lixo, combate a enchentes,
arborização e conforto ambiental em uma só direção;
 Propor uma nova ordem de relacionamento entre as prefeituras da Região
Metropolitana de Feira de Santana com o objetivo de solucionar os
problemas ambientais comuns tais como água, lixo, esgoto e drenagem;
 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
humanizados;

de

catadores

com

novas

tecnologias

e

métodos
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 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;
 Implementar programas de despoluição dos rios, lagoas e nascentes,
bem como cuidar da drenagem urbana de Feira de Santana;
 Criar Polo de Desenvolvimento Sustentável, incluindo o aproveitamento
de gás metano do antigo aterro para geração de energia;
 Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de
campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor;
 Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais
desprovidas.
 Buscar parcerias com instituições empresariais e outras 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;
 Elaborar um mapa de risco de acidentes naturais no Município e dar
ampla divulgação aos resultados;
 Criar um banco de dados verde inteligente por bairro via web, com a
participação das comunidades;
 Estimular a criação de um centro de capacitação de profissionais em
tecnologias e gestão ambiental urbana, em parceria com universidades e
faculdades.
 Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar
desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo
e reaproveitamento de materiais.
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 Criar programa de recuperação e preservação das lagoas e nascentes em
todo o Município.
 Criar programas de desenvolvimento sustentável na agricultura e pesca
nos Distritos.
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9 - PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
 Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal;
 Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais
urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados
de castração (esterilização cirúrgica) de cães e gatos;
 Ampliar ações educativas junto a escolas, de modo sistêmico e
continuadas;
 Incrementar 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;
 Controlar e restringir o comércio e ação inclemente sobre criadouros
clandestinos de animais;
 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;
 Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata
tomada de providências em casos de maus tratos;
 Criar 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 de Feira de
Santana;
 Definir políticas de proteção e defesa dos animais com bases e ações
conjuntas com os municípios da Região Metropolitana de Feira de
Santana;
 Implantar unidades móveis de atendimento veterinário nos bairros e
distritos do Município de Feira de Santana;
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10 – HABITAÇÃO BEM ESTAR DAS FAMÍLIAS
 Retirada da população de áreas de risco com a regularização fundiária.
 Ampliar parâmetros de Solo Criado para famílias com renda de zero a três
salários para empreendimentos de Interesse Social.
 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
e, também, a participação efetiva e convergente dos residenciais do
MCMV de Feira de Santana.
 Promover e incrementar a Política de integração com a Região
Metropolitana de Feira de Santana.
 Desburocratizar o processo de aprovação de loteamentos populares,
definindo prazos máximos para a sua aprovação.
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11 – FOMENTO A CULTURA
 Manter a atual grade de eventos da Fundação de Tecnologia da
Informação Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa;
 Realização do Festival Municipal de Dança;
 Projeto Música e Dança na Praça;
 Comemoração do Dia Nacional do Teatro e do Circo;
 Manutenção do Projeto Teatro vai aos Bairros;
 Fórum Anual das Academias de Feira de Santana;
 Manutenção do Festival de Música Vozes da Terra e Gospel;
 Realização do Concurso de Poesias de Feira de Santana;
 Comemoração do Dia Nacional da Cultura e o Dia Nacional do Músico;
 Projeto São João nos Bairros e Distritos (festejos que antecedem às
comemorações juninas)
 Projeto em parceria com o Grupo Neojibá com realização do Grande
Concerto Musical no Natal Encantado;
 Promover peças teatrais infantis nas Estações de Cultura e Cidadania;
 Apoiar eventos culturais diversos promovidos nas associações de bairros
e distritos;
 Estender o Projeto Arte de Viver para os bairros e distritos;
 Promover a ocupação dos espaços públicos da cidade com eventos
culturais (ruas, estações de transporte coletivos urbano, praças,
mercados;
 Customização das redes sociais e dos espaços culturais para
midiatização de espetáculos e apresentações culturais;
 Ampliação do Centro de Cultura Maestro Miro
 Ampliação e modernização do Teatro Ângela Oliveira;
 Ampliação, modernização e construção do foyer do Teatro Margarida
Ribeiro;
 Ampliação e elaboração de projeto para área arborizada do Museu
Parque do Saber;
 Criação e implantação do Museu do Vaqueiro;
 Fortalecimento de projetos de audiovisuais para ampliação de
atendimento das ações culturais;
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 Ampliação do Projeto Feira Digital;
 Aquisição e atualização de equipamentos para ampliação da distribuição
do sinal de internet pública;
 Reativação dos Polos Digitais e o Ônibus Digital;
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12 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Promover políticas públicas como indutoras para o desenvolvimento
econômico;
 Criar programa de fomento ao setor de Tecnologia e Inovação,
consolidando o Município como Polo Tecnológico, através de parcerias
nacionais e internacionais com a criação de núcleo de apoio às startups
garantindo o apoio e desenvolvimento de empreendedores, gerando
novas empresas e empregos qualificados (HUB SOLAR);
 Apoiar prioritariamente os setores educacional e de saúde, visando a
ampliação e geração de empregos e crescimento dos diversos setores do
comércio, indústria e serviços. (DESENVOLVE FEIRA);
 Revitalizar o centro comercial do Município e fomentar o comércio nos
bairros criando zonas de desenvolvimento com políticas públicas de
geração de empregos e aumento da renda per capta (PACTO FEIRA);
 Promover políticas públicas de incentivo a programas e projetos (públicos
e provados) para implantação de sistemas de energia solar (FEIRA
SOLAR);
 Incentivar Parcerias Públicas Privadas (PPP´s) com empresas e/ou
instituições que atuem em diversas áreas sociais ou empresariais que
realizem serviços de utilidade pública e de interesse social (PPP FEIRA);
 Criar a Câmara de Comércio Internacional, que servirá como catalizadora
da produção local para exportação, atuando na abertura de mercados e
manutenção de relações com outras Câmaras de Comércio além de
conexão com as Embaixadas existentes no País; (FEIRA EXPORT);
 Promover Turismo de Negócios com atenção especial para fomentar o
turismo aventura, retomando a iniciativa de construir um Centro de
Convenções e Eventos Regional (FEIRATUR);
 Revitalizar os pontos turísticos locais a exemplo do Lago Pedra do Cavalo;
Museus, Igrejas e Terreiros, além de estimular o turismo gastronômico
com divulgação da culinária tradicional local, viabilizando também o Polo
Gastronômico
(VISITEFEIRA);

Regional,

ofertando

diversidade

e

qualidade
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 Implantar o novo CEASA em via BR e o novo Centro de Abastecimento
Sul no bairro Tomba, ambos com foco na comercialização de hortifruti
(FEIRABASTECE);
 Intensificar cursos profissionalizantes e de qualificação na Casa do
Trabalhador, estimulando a criação de novos postos de trabalho e
estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no
mercado de trabalho (FEIRAEMPREGA);
 Incentivar o empreendedorismo através de parcerias institucionais e com
Sistemas S (SEBRAE, SENAI, SENAC, SENAT, SENAR) através da
capacitação e linhas de financiamento com instituições de crédito
(FEIRAEMPREENDE)
 Contribuir para a criação e formalização de micro empresas em polos
setoriais com a implantação de unidades fabril (CISNORTE);
 Incentivar a economia criativa, estimulando novas oportunidades e novos
talentos, visando a ocupação e renda com geração de empregos;
(FEIRACRIATIVA);
 Implantação da Agência de Desenvolvimento Metropolitano, para atender
as demandas regionais da RMFS.
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13 - ESPORTE E LAZER
 Realização de diversos eventos esportivos e comemorativos:
 Copa Feirense de Tiro Esportivo;
 Pedala Feira;
 Copa Rural;
 Jogos da Juventude Minha Casa Minha Vida;
 Dia do Lazer;
 Escolinhas de Esportes;
 Escolinha de Futebol Joia da Princesa;
 Maratona Feira de Santana;
 Ônibus do Esporte;
 Radical Feira – Asa Delta;
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14 – INFRAESTRUTURA
 Criação do Centro Industrial Municipal no bairro CIS Norte, possibilitando
a relocação de pequenas e médias empresas instaladas em bairros
residenciais para glebas dotadas de vias de acesso e circulação, serviços
de água e esgoto, gás, drenagem, paisagismo, estacionamento, truck
center, unidade de corpo de bombeiros civis, postos de saúde, etc;
 Projeto de pavimentação de estradas vicinais abrangendo todos os
distritos melhorando a acessibilidade das comunidades da zona ruaral;
 Construção do Centro Atacadista de Abastecimento Municipal através de
Parceria Público Privada;
 Construção do Rodoanel de Feira de Santana através de Parceria Público
Privada;
 Construção da Usina de Tratamento dos Resíduos Sólidos através de
Parceria Público Privada e com possibilidade de integração do serviço
com os Municípios integrantes da RMFS;
 Parceria Público Privada para exploração e aproveitamento do gás natural
gerado pelo antigo aterro sanitário;
 Construção do Aeroporto Internacional de Feira de Santana através de
parceria com Governo Federal;
 Construção de pequenas barragens nos rios e riachos que cortam o
município no sentido de perenizar os recursos hídricos e possibilitar o uso
destes recursos na agricultura familiar e criação de peixes;
 Executar as obras previstas no Plano Diretor de manejo de Águas
Pluviais;
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15 - TURISMO PRINCESA DO SERTÃO
 Transformar Feira de Santana numa cidade de excelência no turismo de
negócios.
 Transformar Feira de Santana numa cidade turística acessível, com
reformas dos pontos turísticos para a recepção adequada aos portadores
de necessidades especiais.
 Inserir no calendário turístico de Feira de Santana o Santuário de Santa
Luzia (Rio de Jacuípe) com a divulgação da história do surgimento da
imagem e da construção da Capela no ano de 1656;
 Construir a Estátua do Cristo Redentor na Lagoa Salgada de frente ao
poente (em uma ilha artificial);
 Construção da Estátua de São José no alto do morro do distrito de São
José (Maria Quitéria) com iluminação cênica podendo ser visto de vários
pontos da cidade;
 Urbanizar 1km nas margens do Rio Jacuípe objetivando transformar em
um polo de atração turística;
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16 - GESTÃO E PLANEJAMENTO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
 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;
 Criar subprefeituras – administrações regionais fortalecidas - focadas na
desconcentração da oferta dos serviços públicos;
 Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação
aos serviços terceirizados e conveniados;
 Otimizar os investimentos em educação, segurança, mobilidade, saúde e
na cultura;
 Desenvolver ações e projetos com os municípios da Região Metropolitana
de Feira de Santana como, por exemplo, a gestão comum das bacias
hidrográficas, lixo, esgoto, mobilidade, água e segurança - visando maior
integração, racionalização e visão metropolitana do processo de
desenvolvimento regional;
 Realizar e manter atualizada a pesquisa de origem-destino na Região
Metropolitana para conhecer os deslocamentos dentro de Feira de
Santana e entre os municípios visando otimizar a operação da Rede
Integrada de Transporte;
 Transformar Feira de Santana numa ‘cidade inteligente’ com sistemas de
apoio tecnológico as decisões de governo, tais como: análise eficaz do
monitoramento das vias públicas para a melhoria do trânsito e da
segurança; previsão de catástrofes naturais; identificação antecipada de
demandas na saúde, educação, terceira idade e acessibilidade;
 Planejar Feira de Santana nos horizontes de médio e longo prazo de
forma integrada, descentralizada e participativa por meio de diálogo
efetivo com a população;
 Criar a Escola Pública de Administração e Gestão Inteligente para
capacitação de servidores em diversos níveis (básico, intermediário e
avançado) com cursos de capacitação de informática básica, redação,
gestão pública, dentre outros;
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 Terceirizar serviços de almoxarifado e logística no intuito de otimizar a
distribuição dos materiais de consumo e de uso diário além de manter
estoques virtualmente gerenciados com quantidades dentro de uma
razoabilidade de investimentos;
 Criar a Ouvidoria Municipal para aproximar ainda mais a sociedade da
gestão municipal otimizando os serviços e projetando demandas de
serviços;
 Criar a Corregedoria Municipal para ajudar na melhoria da gestão pública
e criar mecanismos de controle ainda mais eficientes e dinâmicos.
 Promover a excelência de procedimentos na elaboração, tramitação,
fiscalização, acompanhamento e gestão eficiente dos processos da
Administração Pública Municipal, Direta, Autárquica e Fundacional
através dos esforços em conjunto com a Procuradoria Geral do Município,
Controladoria Geral do Município e Corregedoria Geral do Município
seguindo os procedimentos de “compliance” público.
 Produção de Manuais de Procedimentos e Padronização de Rotinas.
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