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PROGRAMA DE GOVERNO DO CANDIDATO A PREFEITO MAX FILHO/PSDB 

E VICE-PREFEITO JORGE CARRETA/PP – VILA VELHA – ES 

 

 

1 - INTRODUÇÃO  

 

Nossa Gestão, para o período de 2021 à 2024, apresenta como premissa de 

maior peso o debate permanente com a sociedade, garantindo seu envolvimento 

preeminente às ações do Município, devendo sempre haver espaço e tempo às 

vozes da população, tornando efetiva a ampla participação social em Vila Velha. O 

que se pretende, não se limita ao atendimento ao compliance ou à transparência 

no trato com a coisa pública, mas sim, considerar um modelo de 

gestão/governança compartilhada, com o estímulo e fortalecimento do 

envolvimento direto da sociedade nas decisões da Gestão de Vila Velha. 

O principal patrimônio de uma cidade são os seus 

habitantes, e estes, através das esferas políticas que 

existem na sociedade, constroem no presente o futuro 

que desejam. (AGENDA XXI - Vila Velha, 2004, p. 5) 

 

Este Plano de Governo defende, em sintonia com a atual Gestão Max Filho, que 

mais que planejar, com o estabelecimento de metas e objetivos a serem 

alcançados, é preciso haver o compromisso de todos os órgãos da Prefeitura 

Municipal de Vila Velha (PMVV) para a entrega à sociedade do que se propõe, 

devendo existir para isso garantia de esforço institucional para um fim comum. 

 

Todos estão cientes de que ocorre um momento conturbado do ponto de vista 

macroeconômico no Brasil, que vai requerer de nós muito trabalho para superar os 

problemas causados pela pandemia do Covid-19. Este cenário adiciona mais 

responsabilidade sobre as escolhas da gestão não só em Vila Velha, mas em 
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todas as cidades, que também passam por momentos de queda da arrecadação. 

A necessidade por serviços públicos caminha na direção oposta, o que demanda 

da gestão pública municipal maior empenho e criatividade no equilíbrio das contas 

públicas. 

 

Contudo, acreditamos que com o processo de retomada do crescimento 

econômico, e confiando tanto nas qualidades de nossa cidade como na força de 

trabalho de nossa administração; é possível fazer mais. Para tanto, mais que 

pretender, a atual Gestão age e impõe à sua estrutura as ações necessárias ao 

que acredita ser determinante para a Cidade, escolhidas de forma qualificada e 

coletiva, sempre com o foco no bem comum e prioritário à sociedade e à cidade.   

 

Cabe destacar que,  nossa administração, não obstante o atual momento de 

dificuldades econômicas por que passa o País, vem implementando um amplo 

programa de investimentos públicos, com certeza um dos mais expressivos da 

história do Município, abrangendo um conjunto diversificado de intervenções,   

com destaque para  as áreas de requalificação urbana, de implantação de 

parques urbanos e valorização de unidades de conservação ambiental, de 

expansão da rede municipal de ensino público (infantil e fundamental) e de 

construção e ampliação novas unidades do sistema de saúde. 

 

Este esforço de implementação de projetos estruturantes foi precedido, desde o 

início da gestão, de um minucioso trabalho de planejamento e de preparação de 

projetos que viabilizou  a captação de recursos por parte da Administração 

Municipal junto à  Instituições Financeiras de Desenvolvimento e à órgãos do 

Governo Federal e do  Governo Estadual,  aliado à um árduo processo interno de 

geração de poupança com recursos do tesouro, visando assegurar os  recursos 

exigidos para a contrapartida local.  

 



3 

 

Nosso plano de investimentos de longo prazo terá continuidade no próximo 

quadriênio, assegurando já para o exercício financeiro de 2021, montante de 

investimentos superior a R$ 200 milhões, somando-se fontes do próprio tesouro e 

outras fontes, conforme proposta de lei orçamentária a ser submetida, 

proximamente, à Câmara de Vereadores, fruto do esforço de captação de 

recursos anteriormente mencionados.    

 

Apresentamos nossas Propostas de Governo para que Vila Velha continue no 

rumo certo, não retroceda em seus avanços e caminhe rumo a construção de uma 

Cidade Sustentável, Inteligente e Acessível para todos os seus moradores. 

 

 

2 – DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO  

Acreditamos que a razão básica de atuação de qualquer administração pública 

deve ser a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com atendimento 

adequado das necessidades básicas e respeito à dignidade das pessoas. Decorre 

desta crença o reconhecimento da importância de atuar no sentido de diminuir e 

eliminar as desigualdades entre cidadãos e entre as regiões.  

 

3 - FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA  

A principal estratégia para alcançar e atingir as metas estabelecidas neste Plano 

de Governo será o modelo de gestão participativa, buscando sempre o apoio do 

Governo Estadual e Federal. As propostas de ação governamental, sintetizadas 

neste documento   estão organizadas em quatro grandes eixos, a saber:   

 

Eixo Estratégico “DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL” centrado nos 

objetivos prioritários de ampliação e aperfeiçoamento dos serviços essenciais 

prestados à população, especialmente os que se referem à saúde, educação, 
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assistência social e defesa social e proteção ao cidadão; 

 

Eixo Estratégico “DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, centrado na melhoria do 

ambiente de negócios, atração de empresas, diversificação econômica e 

valorização turística do patrimônio natural, histórico e cultural do município; 

 

Eixo Estratégico “DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL”, cujo 

pressuposto fundamental é o de que o crescimento econômico e a expansão 

urbana são  plenamente compatíveis  com a preservação e valorização de um dos 

principais atributos do município que é o seu expressivo patrimônio natural; 

premissa que tem norteado no quadriênio 2017-2020  as ações de  requalificação 

urbana e melhorias ambientais de Vila Velha, associadas aos investimentos em 

macrodrenagem e saneamento a cargo do Governo do Estado; 

 

Eixo Estratégico “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO DA CIDADE”, 

centrado nos objetivos de otimização na utilização dos recursos públicos e 

consequente aumento da eficiência administrativa e redução de custos, 

atualização dos sistemas de gestão e de sua base tecnológica, aperfeiçoamento 

dos processos de comunicação, transparência e participação da sociedade nas 

decisões públicas, e valorização e aperfeiçoamento profissional do servidor 

público. 
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4. PROPOSTAS DE GOVERNO PARA A GESTÃO DE MAX FILHO 2021/2024 

 

4.1 – Eixo Estratégico “DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL” 

 

4.1.1 - SAÚDE  

 

Nossa meta para saúde é promover uma saúde pública efetiva e humanizada, 

com acesso amplo assegurado e resultados que proporcionem o bem estar físico 

e mental dos usuários através de um atendimento de qualidade. Melhorando 

dessa forma o índice de desenvolvimento humano (IDH) do município elevando-o 

no ranking. 

 

 Consolidar o sistema de unidades de atendimento à saúde com a entrada 

em operação das novas unidades inauguradas em 2020 (Unidades 

Básicas, UPA de Riviera e Centros Especializados do Idoso e CAPSI 

Jabaeté); 

 Ampliar treinamentos e capacitação em educação continuada em saúde 

para os funcionários da Saúde, com ênfase na humanização do 

atendimento;  

 Ampliar o plano de modernização das Unidades Básicas de Saúde, através 

da aquisição de equipamentos eletrônicos e informatização, permitindo a 

marcação de consultas e a disponibilização de resultados de exames pela 

internet; 

 Atualizar a REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) de 

acordo com a necessidade local; 

 Implantar o desenvolvimento institucional da Secretaria de Saúde 

envolvendo os trabalhadores da saúde, os usuários do sistema e suas 

representações nos Conselhos Gestores das unidades de saúde e no 
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Conselho Municipal de Saúde; 

 Ampliar a cobertura de Estratégia de Saúde da Família;  

 Reformar e ampliar as unidades de saúde, entre as quais, as do Bairro 

Araçás e Santa Rita;  

Introduzir a Telemedicina como alternativa de atendimento, nos casos em 

que o comparecimento do paciente não seja necessário nas Unidades de 

Saúde. 

 

4.1.2-.  EDUCAÇÃO 

 

O nosso governo tem o compromisso de atuar para a garantia de uma educação 

de qualidade, entregando um investimento social, para isso nos comprometemos 

em: 

 Continuar priorizando a política de Educação Infantil com a construção de 

novas escolas (no momento estamos com 10 unidades em construção); 

com objetivo de aumentar significativamente a oferta de vagas para 

crianças de 0 a 3 anos e também de 4 e 5 anos. Serão entregues 3.500 

novas vagas entre 2021 e 2022. Dessa forma, estaremos antecipando a 

Meta 1 da Educação Infantil prevista para 2024, do Plano Municipal de 

Educação. 

 Implantar e implementar o ensino híbrido, conjugando atividades 

pedagógicas presenciais e não presenciais, que será uma nova modalidade 

no pós-pandemia. Isso exigirá investimentos em novas ferramentas digitais, 

plataformas e equipamentos, bem como processos de formações 

específicas. 

 Continuar as políticas e prioridade nos processos de alfabetização, tendo 

em vistas aos direitos de aprendizagem. De forma a assegurar uma base 

consistente nos processos de ensino-aprendizagem. 
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 Ampliar o número de matrículas em tempo integral, como estratégia de uma 

educação de qualidade socialmente referenciada, buscando atingir as 

metas do Plano Municipal de Educação. 

 Continuar avançando na melhoria do desempenho das escolas da rede 

municipal de Vila Velha, tendo em vistas a promoção de uma educação 

socialmente referenciada, medida pelas avaliações nacionais e indicadores 

que balizam a educação pública brasileira (Prova Brasil/Saebe e IDEB), 

qualificando os processos de permanência e sucesso escolar. 

 Valorizar os profissionais da educação, garantindo programas de Formação 

Continuada e incentivos à permanente qualificação e progressão na 

carreira.  

 Garantir a gestão democrática, assegurando o exercício da autonomia 

financeira, didático-pedagógica e administrativa da escola, fortalecendo os 

órgãos de controle social e manutenção da eleição direta para o cargo de 

Direção Escolar.  

 Assegurar os programas de inclusão escolar para alunos público alvo da 

Educação Especial, tendo em vista os direitos de aprendizagem e os 

direitos humanos, por meio de uma política articulada. 

 

 

4.1.3 - PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS  



 Oferecer oficinas para atender usuários dos serviços do CRAS e CREAS 

dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); 

 Ampliar a cobertura do Programa Bolsa Família no município; 

 Ampliar as ações de combate a violência doméstica por meio do 
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CRAMVIVE; 

 Investir em estratégias de atendimento familiar à Pessoas em Situação de 

Rua (PSRs);  

 Investir em campanhas de divulgação dos serviços de proteção básica nos 

bairros por meio dos CRAS e Centros de Convivência; 

 Elaborar o Plano Municipal de Igualdade Racial; 

 Realizar ações voltadas a promoção da igualdade racial. 

 

 

4.1.4 - POLÍTICA INTEGRADA PARA A JUVENTUDE 

 Garantir a escolarização e ampliar as oportunidades de profissionalização 

da população jovem em parceria com o Governo do Estado; 

 Fortalecer e Estruturar o Conselho Municipal de Juventude promovendo o 

diálogo permanente entre o Poder Público e a juventude; 

 Elaborar o Plano Municipal de Juventude com respectiva análise de 

dotações orçamentárias para a Política Municipal da Juventude; 

 Realizar parceria com o Governo do Estado para a implantação de dois 

Centros de Referência para a Juventude;  

 Programa Vila Velha Esporte (novas ofertas de modalidades esportivas 

para público infanto-juvenil) para potencializar a participação dos atletas em 

competições/olimpíadas escolares nacionais;  

 Integrar os programas setoriais do Poder Público Municipal que tenham 

como objetivo beneficiar a população jovem; 

 Oferta de Cursos profissionalizantes na modalidade online e presencial 

para os Jovens através do Projeto Qualifica Vila Velha. 

 Continuar e ampliar as “Políticas Integradas de Juventude na Escola”, 

visando uma educação integral. Especialmente, os projetos: ciência, 

inovação e tecnologia, arte e cultura, desporto escolar, competências 

socioemocionais e saberes pedagógicos. 
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4.1.5 - DEFESA SOCIAL E PROTEÇÃO AO CIDADÃO 

 Fortalecer o Sistema Municipal de Defesa Social e Proteção ao cidadão: 

dinamizar as atividades do Conselho Municipal de Defesa Social e 

Segurança; Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Vila Velha (GGIM); 

Instalação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil 

(NUPDECs);  

 Implantar o projeto “Cerco Eletrônico” integrado com a SESP/ES; 

 Promover o planejamento da ação da Guarda Municipal em conjunto com a 

comunidade; 

 Apoiar as ações integradas dos agentes de segurança pública para a 

melhoria do combate ao consumo e tráfico de drogas;  

 Expandir e promover a atualização tecnológica do sistema de vídeo 

monitoramento em áreas identificadas como prioritárias; 

 Dar continuidade ao plano de modernização dos equipamentos da Guarda 

Municipal. 

 

4.1.6 -  ESPORTES  

 Fortalecer as ações do Programa Bolsa Atleta; 

 Promover em parceria com a iniciativa privada a realização de eventos 

esportivos internacionais e nacionais no município; 

 Integrar as atividades desenvolvidas nas academias populares com ações 

promovidas pela Secretaria de Saúde; 

 Integrar os programas esportivos promovidos pela Secretaria de Esportes 

com as ações desenvolvidas junto aos alunos da rede municipal de ensino; 

 Reforçar os programas municipais de promoção de campeonatos 

esportivos. 
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 Incentivar a utilização dos espaços públicos para a prática de atividades de 

esporte e lazer; 

 Promover cursos de capacitação aos profissionais da área de Educação 

Física; 

 Promover parceria com a iniciativa privada para a criação de escolinhas 

destinadas as crianças e adolescentes; 

  Reforçar a prática de esportes, atividades físicas e competição esportiva, 

com diversas opções de modalidades nas comunidades do município; 

 Ampliar o Projeto Campeões de Futuro (Parceria com a SESPORT); 

 Desenvolver um Calendário Esportivo do Município, trazendo para Vila 

Velha diversas modalidades de esporte e incentivando a prática destes 

entre a população; 

 Atrair para Vila Velha modalidades de esporte aquático e de competições 

náuticas que podem ser realizados nas praias de Vila Velha. 

 

 

4.2 - Eixo Estratégico “DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

4.2.1 – MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ATRAÇÃO DE 

EMPRESAS E DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA 

 

 Elaborar o Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável, em 

articulação com os segmentos empresariais de Vila Velha; 

 Simplificar e reduzir o tempo de rotinas burocráticas relacionadas aos 

empreendimentos, em especial, para a abertura de novas empresas: 

Integração ao Sistema Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 

Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM; 

 Implantar o sistema de licenciamento integrado, envolvendo as diversas 

instâncias da PMVV envolvidas no atendimento ao empreendedor: SEMDU 
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(PDM), SEMSU (Postura), SEMSA (Vigilância Sanitária), SEMMA 

(Licenciamento Ambiental); SEMFI (Registro Tributário); 

 Atrair a implantação de novas empresas para o Município, com base no 

Plano de Desenvolvimento Sustentável, mediante articulação com a 

SEDES (Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado) visando a 

utilização dos incentivos fiscais do Estado; 

 Atrair investimentos para os setores de logística, comércio exterior, petróleo 

e gás natural, pesqueiro, cultura, turismo de lazer e de negócios, tecnologia 

da informação e outros, através da realização de obras de infraestrutura 

nos polos industriais já existentes; 

 Disciplinar a utilização das Zonas de Interesse Empresarial referenciadas 

no PDM no sentido contribuir para a implantação de novos polos de 

desenvolvimento industrial, de comercio e de serviços; 

 Ampliar o índice de compras públicas de fornecedores locais assegurando 

o pagamento com pontualidade e aplicação da Lei Geral das Micro e 

pequenas empresas; 

 Ampliar as ações com os empreendedores da Rede de Economia Solidária 

estimulando a organização das atividades de produção de bens, prestação 

de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário 

no município;  

 Criar o Distrito Criativo do Sítio Histórico da Prainha, atraindo para a região 

empreendimentos que atuem em setores como: artes cênicas, música, 

artes visuais, literatura e mercado editorial, audiovisual, animação, games, 

software aplicado à economia criativa, publicidade, rádio, TV, moda, 

arquitetura, design, gastronomia, cultura popular, artesanato, 

entretenimento, eventos e turismo cultural; 

 Incentivar o aumento da produção de frutas e verduras a serem 

comercializados nas Feiras Livres da Cidade, ampliando o sistema de 

certificação pública da qualidade da produção. 

 Articular com o Governo do Estado a viabilização do projeto de terminal 
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pesqueiro da Ponta da Fruta. 

 Estimular a produção artesanal dos pescadores no município com 

capacitação e incentivo a regularização dos pontos de comercialização. 

 

 

4.2.2 – APOIO AO EMPREENDEDORISMO 

 

 Reforçar as ações do projeto Empreenda Vila Velha, ampliando nas 

diversas regiões do município a capacitação dos pequenos 

empreendedores, produtores rurais e estimulando o protagonismo do 

empreendedorismo feminino em parceria com a iniciativa privada, a 

ADERES do Governo do Estado e o SEBRAE/ES; 

 Implantar o Espaço Empreenda Vila Velha destinado ao Micro 

Empreendedor Individual; 

 Elaborar o Plano Especial para o Aproveitamento Econômico da Zona Rural 

do Município, buscando estabelecer parcerias com a Secretaria de 

Agricultura do Estado, INCAPER e SEBRAE-ES, para o aproveitamento de 

suas potencialidades agropecuárias e florestal; 

 Concluir a implantação do Programa Tecnovila, de incentivo a start ups, 

fortalecendo o setor de tecnologia da informação e o empreendorismo; 

 Implantar a incubadora TECNOVILA; 

 Valorizar as feiras livres nos bairros, qualificando e licenciando novos 

feirantes; 

 Despertar a criatividade e empreendedorismo em escolas municipais em 

caráter complementar. 

 

 

 4.2.3 – CULTURA, LAZER E TURISMO 

 Fortalecer e desenvolver ações em parceria com Conselho Municipal de 

Turismo, em prol do desenvolvimento turístico; 
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 Criar, em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, fóruns e feiras 

regionais de Turismo; 

 Reforçar as ações do Circuito Municipal de Turismo para difusão das 

diversas áreas turísticas e culturais, contemplando o intercâmbio nas 

comunidades (Rua das Artes, Artes na Barra e Feira Gastronômica de 

Ponta da Fruta); 

 Ampliar as rotas e sinalizações turísticas na zona urbana e rural de Vila 

Velha;  

 Incentivar a formação e profissionalização de artesãos da cidade, bem 

como de mão de obra para os empreendimentos turísticos como guias e 

atendentes;  

 Promover e apoiar eventos (literários, gastronômicos, religiosos, esportivos, 

culturais, festivos e outros), buscando incentivos financeiros juntos ao 

Governo Federal, Estadual e iniciativa privada; 

 Incentivar a comercialização de produtos artesanais e da agroindústria, com 

a participação em feiras estaduais; 

 Garantir a manutenção e continuidade ao Projeto de “Cenografia Urbana” 

que visa embelezar através de paisagismo o entorno do Sitio Histórico; 

 Criação de novo Portal Turístico no site da Prefeitura;

 Instituir programa anual de apoio a artistas, grupos, instituições e 

produtores culturais local, por meio do fundo municipal de cultura; 

 Criar o sistema de tombamento do patrimônio material e imaterial do 

município de Vila Velha, coordenado pela a Secretaria Municipal de Cultura 

e fiscalizado pelo o Conselho de Patrimônio; 

 Reformar e reestruturar o Teatro Municipal Elói de Almeida Vianna e a 

Galeria de Arte Eugênio Pacheco de Queiroz em parceria com o Governo 

Estado e/ou iniciativa privada; 

 Instituir o (Troféu) Prêmio da Cultura para grupos, artistas, instituições 

culturais, produtores como forma de estimular a continuidade das 

manifestações da cultura popular local;  
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 Instituir festival canela-verde, com intuito de valorização do patrimônio 

cultural e histórico de Vila Velha em parceria com a iniciativa privada.  

 Articular com a Secretaria de Estado do Turismo a realização de campanha 

de promoção do destino Vila Velha. 

 Viabilizar projetos de Parceria Público/Privada para implantação de Marinas 

no município. 

 

 

4.3 - Eixo Estratégico “DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 

AMBIENTE” 

 

4.3.1. INFRA ESTRUTURA URBANA 

 Implementar o “Programa de Requalificação Urbana e Melhorias 

Ambientais em Vila Velha”, com financiamento parcial do Banco 

FONPLATA abrangendo 30 bairros e beneficiando cerca de 1/3 da 

população do município, contemplado obras de drenagem e pavimentação 

de ruas, construção de ciclovias, sinalização vertical e horizontal, abrigos 

de ônibus e outras melhorais urbanas; 

 Implementar o projeto de Modernização, Eficientização, Ampliação, 

Operação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública de Vila Velha a 

ser executado por empresa concessionária de iluminação pública, visando 

a substituição de todas as luminárias existentes por luminárias  com 

tecnologia LED, implantação do sistema de telegestão, resultando em  

melhoria expressiva da luminosidade, com  eliminação de pontos escuros, 

maior visibilidade e definição de cor,  iluminação de calçadas e faixas de 

pedestres, assegurando, desta forma , maior segurança para o cidadão 

 Estimular a implantação de Serviços Tecnológicos através do novo Sistema 

de Iluminação Pública visando a estruturação de Sistemas Inteligentes de 

Gestão da Cidade (cidade inteligente); 
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 Dar continuidade ao programa complementar de requalificação urbana 

apoiado pelo Governo do Estado através da SEDURB (Secretaria de 

Saneamento, Habitação e Urbanização) com obras de drenagem e 

pavimentação concentradas em bairros da região 5. 

 Implementar obras de drenagem e pavimentação de vias urbanas e 

construção de praças, já iniciadas ou licitadas com recursos próprios do 

Município e com recursos do orçamento da União (emendas parlamentares 

via Caixa Econômica) em bairros situados em todas as regiões do 

município; 

 Dar continuidade às obras de macrodrenagem do Rio do Congo financiadas 

com recursos do PAC/União, através da Caixa Econômica, e com 

contrapartida do Município; 

 Apoiar e acompanhar os investimentos do Governo do Estado em obras de 

macrodrenagem de águas pluviais envolvendo a construção do sistema 

integrado de bombeamento e desobstrução de canais e cursos d’água, em 

todas as bacias hidrográficas do município de Vila Velha, incluindo o Centro 

de Controle Operacional a ser operado pela Prefeitura; 

 Apoiar e acompanhar os investimentos do Governo do Estado através da 

CESAN, visando a universalização da coleta e tratamento de esgotos no 

município de Vila Velha, através do Programa Aguas e Paisagem a ser 

contratado junto ao Banco Mundial (Região 5), e   da concessionária Vila 

Velha Ambiental (Parceria Público Privada) nas demais regiões; 

 Implementar o Programa Municipal de Redução de Riscos com apoio do 

Governo do Estado; 

 Pavimentação, sinalização e ciclovia de trecho da Av. Carlos Lindenberg 

localizado entre o Feirão dos Automóveis até a 2ª Ponte; 

 Revitalização e humanização do Parque da Prainha em parceria com o 

Governo do Estado; 

 Revitalização e humanização da Praça Duque de Caxias em parceria com o 

Governo do Estado; 
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 Revitalização e requalificação da Orla de Itapuã e Praia da Costa. 

 

4.3.2 HABITAÇÃO e MOBILIDADE  

 

 Prosseguir com a implantação do Plano Municipal de Regularização 

Fundiária que prevê a titulação de propriedade em todas as Regiões; 

 Observar o Plano Municipal de Habitação, firmando parcerias e convênios 

com o Governo Federal com vistas a produção de cinco mil unidades 

habitacionais de moradias populares, atendendo assim, no mínimo, a 1\4 

do déficit habitacional do Município; 

 Implantar o Programa Calçada cidadã garantindo acessibilidade em todos 

os equipamentos públicos municipais; 

 Criar novas Zonas de Especial Interesse Social nas cinco regiões da 

cidade, possibilitando realizar ações de urbanização e de infraestrutura em 

suas áreas; 

 Buscar parcerias com Governo Federal e Estadual de programa de 

incentivo a requalificação de residências, bem como melhorias nas 

condições de higiene, segurança e no padrão estético dos imóveis, 

beneficiando famílias de baixa renda; 

 Estabelecer a legislação local necessária a efetivação das políticas e 

instrumentos urbanísticos previstos no `Plano Diretor Municipal; 

 Firmar parceria com o Governo do Estado para a implantação do corredor 

exclusivo de ônibus (BRT); 

 Ampliar com a parceria privada o Sistema do BikeVV e a rede de ciclovias e 

ciclofaixas entre os bairros, disponibilizando mais bicicletas compartilhadas; 

 Promover ações e intervenções de sinalização especial, alargamento, 

revitalização, retificação e outras, visando reduzir as retenções no trânsito 

nas vias da cidade. 

 Concluir a execução do Projeto Orla em parceria com a União Federal na 

gestão das praias urbanas. 



17 

 

 

   

4.3.3 - MEIO AMBIENTE 



 Fiscalizar, estruturar e gerir as Unidades de Conservação municipais, 

incluindo-se sua abertura para visitação pública e turística. 

 Implantar do Parque Urbano “Sitio Batalha” (antigo “Marista”); 

 Implantar as Unidades de Conservação “Monumento do Penedo” e Área de 

Proteção Ambiental da “Lagoa Grande”; 

 Reestruturação e valorização da Unidade de Conservação “Parque da 

Mantegueira”; 

 Criar a Unidade de Conservação Lagoa Encantada e Morro do Moreno; 

 Implantar o Desenvolvimento Institucional da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente com o objetivo de intensificar o atendimento às legislações 

vigentes, referentes à municipalização da fiscalização e do licenciamento 

ambiental das atividades de impacto local;  

 Regulamentar e implantar a Política Municipal de Educação Ambiental; 

 Realizar a regularização fundiária e implantar a infraestrutura física prevista 

no plano de manejo do Parque Natural Municipal de Jacarenema; 

 Implantar em conjunto com as áreas competentes da Prefeitura Municipal, 

os parques urbanos Nossa Senhora da Penha e Parque das Esmeraldas; 

 Implantar métodos de gestão moderna nos parques, estimulando parcerias 

com entidades científicas, empresariais e outros setores capazes de prover 

a manutenção eficiente, o estudo de sua riqueza ambiental e o 

desenvolvimento sustentável dessas áreas; 

 Executar o Plano de Intervenção a ser proposto pela empresa contratada 

para elaborar diagnóstico ambiental na área de Mangal, bairro João 

Goulart, a fim de assegurar condições sanitárias adequadas e permitir 

segurança jurídica para as famílias que ali residem; 
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 Elaborar os estudos para a implantação de parques lineares ao longo dos 

canais existentes no município; 

 Elaborar o Plano Diretor de Arborização; 

 Estimular a elaboração de políticas públicas voltadas à redução de animais 

abandonados, incentivar a adoção consciente e promover o bem-estar 

animal; 

 Implantar o Plano de Saneamento Ambiental; 

 Incentivar, com medidas práticas, o uso das diversas formas de energia 

limpa e a instalação de equipamentos especiais para diminuir o consumo 

excessivo de água e evitar o desperdício energético em prédios públicos. 

 

 

4.3.4 – SERVIÇOS URBANOS 

 

 Elaborar e Implantar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos, incluindo-se ações de: coleta seletiva; instalação de ecopostos; 

coleta e destinação adequada do óleo usado; aplicação da norma de 

operação referente a grandes geradores de resíduos; 

 Adotar um plano de modernização dos cemitérios e capelas mortuárias. 

 Modernização do sistema de limpeza urbana com ampliação da coleta 

subterrânea e implantação de ilhas de sustentabilidade expandindo a 

logística reversa; 

 Fortalecer a coleta seletiva com foco na política nacional de resíduos 

sólidos; 

 Fortalecer as associações de catadores de material reciclável no município.  

 Estabelecer gestão sustentável de resíduos de construção civil com foco na 

logística reversa. 
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4.4 - EIXO ESTRATÉGICO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO DA 

CIDADE 

 

 

4.4.1 – GESTÃO ADMINISTRATIVA  E TRANSPARÊNCIA 

 

4.4.1.1 - Servidor Público 

 Ampliar o Programa Municipal de Formação Continuada dos Servidores 

Municipais com garantia de capacitação, aperfeiçoamento e de formação 

continuada. 

 Promover uma restruturação administrativa, incluindo a conclusão de novo 

Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos municipais. 

 

4.4.1.2 - Tecnologia da Informação  

 Ampliação do Sistema de Processo Eletrônico Digital de Vila Velha 

SPEDVV, visando avançar na interface com o cidadão, a eliminação de 

processos físicos, e agilizando o tempo de tramitação desses; 

 Garantir a atualização do parque de TI e da infraestrutura de segurança da 

informação; 

 Garantir a ampliação da internet livre em Vila Velha, buscando 

universalização do serviço de inclusão digital em espaços públicos, praças 

e pontos turísticos e culturais referenciais da Cidade. 

 

4.4.1.3 - Compras Governamentais 

 Sistematizar o processo de coleta de orçamentos, através de plataformas 

existentes no mercado, aprimorando assim a busca por preços praticados 

no mercado, agilizando os processos de compras;  

 Realizar o Planejamento das Compras Públicas de modo a possibilitar a 
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redução do custo de aquisição de bens e serviços; 

 Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e 

equipamentos. 

 

4.4.1.4 - Comunicação e Transparência: 

 

 Melhorar os meios de comunicação para garantir a transparência efetiva 

das ações governamentais; 

 Ampliar a participação popular com a realização de reuniões temáticas 

de planejamento e prestação de contas em todas as regiões 

administrativas da cidade; 

 Dar continuidade ao orçamento participativo municipal, realizado em 

todas as regiões administrativas do município; 

 Investir nas Redes Sociais como canais de informação e de interação 

entre Prefeitura e os munícipes. 

 Manter e aprimorar a transparência das ações e atos administrativos 

através do Portal da Transparência da Prefeitura; 

 Ampliar o número de serviços prestados ao cidadão no site da 

Prefeitura;  

 Criar novas plataformas para o canal de Ouvidoria da Prefeitura.   

 

4.4.2 – GESTÃO FINANCEIRA E FISCAL 

 

 Manutenção do equilíbrio fiscal do município com o atestado de conceito 

triplo A emitido pela Secretaria de Tesouro Nacional. 

 Promover a sustentabilidade fiscal por meio do melhor aproveitamento do 

potencial de arrecadação; 

 Atualização do Cadastro de Contribuintes e implantação do sistema de 

escrituração digital e de base integrada de controle espacial 
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(georreferenciamento);  

 Automação de processos de arrecadação;  

Vila Velha, 20 setembro de 2020.  

 

Max Freitas Mauro Filho/Candidato a Prefeito/PSDB 

Jorge Carreta/Vice-Prefeito/PP 


