DIRETRIZES DE GOVERNO

São Luís do Maranhão
Diretrizes de Governo 2021-2024
10 bandeiras que sonhamos para São Luís
1. Saúde
2. Geração de Emprego e Renda
3. Educação, Esporte e Lazer
4. Transporte e Mobilidade Urbana
5. Infraestrutura e Saneamento Básico
6. Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza
7. Meio ambiente
8. Segurança Pública
9. Gestão Administrativa e Cidade Inteligente
10. Cultura e Turismo
São Luís merece mais Atitude, Foco, Objetivo, Estratégia, Tática
e Execução.

1. # BoraResolver: Saúde
1.
Reduzir o tempo de espera por consultas e exames especializados para aumentar o acesso da população às consultas e exames especializados.
2.
Descentralizar a marcação de consulta e exames, com redução progressiva
de filas nas Unidades para qualificar a gestão da oferta, melhorando a satisfação do
usuário e gerenciamento inteligente da demanda.
3.
Ampliar o horário de funcionamento das Unidades Básicas De Saúde para
melhorar o acesso da população a consulta médica em qualquer situação, pronto
atendimento ou eletiva.
4.
Ampliação imediata dos leitos de retaguarda da Rede Assistencial para aumentar a disponibilidade de leitos nos Socorrões, acabando de uma vez com macas
no corredor.
5.
Instituir serviços básicos de saúde nos Terminais de Integração do Transporte Públicos para melhorar acesso e níveis de prevenção de doenças crônicas como
hipertensão e diabetes.
6.
Criação da FORÇA MUNICIPAL DE SAÚDE e serviços de atendimento para
pacientes na Pós-Covid, de modo a garantir atendimento em áreas ainda descobertas pela ESF e garantir assistência continuada na Pós-Covid.
7.
Ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família, buscando a cobertura de 100% dos bairros de São Luís com serviços de saúde.
8.
Criação de uma Mesa de Negociação Permanente com servidores, para criação de uma “carreira única” dos servidores da saúde, para gratificar o bom desempenho.
9.
Instituição em todas as Unidades de Saúde de um Grupo de Trabalho de Humanização – GTH, de forma a compartilhar e acompanhar com a comunidade as
melhoras progressivas que serão implementadas em todas as unidades de saúde.
10. Gestão técnica humanizada, garantindo melhor atendimento em toda REDE
de saúde, desde a atenção básica, média e alta complexidade, para as pessoas com
deficiências ou mobilidade reduzida e para as pessoas que vivem e convivem com o
HIV/AIDS.

11. Fortalecimento e independência das vigilâncias em saúde: epidemiológica,
sanitária e ambiental. Será viabilizado um hospital veterinário público, garantindo
atendimento acolhedor para animais e política de controle de zoonoses.

2. # BoraResolver: Geração de Emprego e Renda
12. “Plano de Aquisição de Alimentos Municipal” para promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, além da garantia de locais descentralizados para a venda e distribuição desses alimentos, inclusive com a estrutura para
transporte.
13. Fomentar a atração de Investimentos para desenvolvimento do Município, estabelecendo diretrizes e políticas voltadas para o fortalecimento econômico da Cidade.
14. Estimular a economia solidária e criativa, fortalecendo os projetos voltados à
empreendedores informais.
15. Programa Uma Nova Oportunidade promovendo requalificação, instrução e
ensino técnico em parceria com a iniciativa privada e com o sistema “S”.
16. Promover políticas que estimulem a empreendedorismo articulando com
todos os setores da iniciativa privada.

3. #BoraResolver: Educação, Esporte e Lazer
17. Atendimento e acompanhamento especializado para o fomento e a manutenção das creches e escolas comunitárias.
18. Reformar e garantir estruturas dignas em todas as escolas públicas de São Luís.
19. Em parceria com a iniciativa privada, garantir internet gratuita nas escolas
públicas de São Luís.
20. Garantir a gratuidade do transporte públicos aos estudantes de escola pública
municipal.
21. Expansão de vagas de creche, viabilizando formatos de parceria com a iniciativa privada, associações, entidades sem fins lucrativos e igrejas.

22. Garantir qualidade de ensino pedagógico, para atingir a alfabetização na
idade certa e melhoria de notas nos exames nacionais e estaduais.
23. Escola Municipal em tempo integral na estrutura do Estádio Castelão.
24. Implementar o PROUNI Municipal.
25. Valorização e formação continuada dos professores da rede pública
municipal.
26. Valorização dos Espaços Públicos com Parques e jardins em São Luís.
27. Construção de equipamentos públicos esportivos, promovendo qualidade de
vida e saúde.

4. # BoraResolver: Transporte e Mobilidade Urbana
28. Expandir faixas exclusivas de ônibus nos trechos com maior volume de tráfego.
29. Expandir postos de vendas de créditos de transporte em todas as regiões de
São Luís.
30. Viabilizar semáforos com temporizador com acionamento do pedestres.
31. Priorizar a repavimentação das vias em que transitem ônibus e pavimentar,
com qualidade, ruas sem asfalto.
32. Baratear o sistema com estudo técnico de rotas e frotas para promover,
ampliar e garantir maior eficiência da rede.
33. Tornar atrativa a concessão da rede de transporte público de linhas de ônibus.
34. Separar as atribuições do governo municipal: Criando a Companhia de Engenharia de Trafego – CET (Empresa de economia mista, vinculada à Prefeitura de
São Luís, responsável pelo gerenciamento, operação e fiscalização do sistema viário
da cidade); e transformando a SMTT em SMMT – Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, com atribuição de gerir e planejar as políticas municipais de
mobilidade urbana.
35. Investir na construção de ciclovias e ciclo faixas que interliguem todas as
regiões da cidade, com projeto “Pedala São Luís”.

36. Transformar os terminais de integração em verdadeiros shopping de serviços
públicos, como unidades de marcação de consultas, serviços da secretaria de fazenda municipal, emissão de documentos e atendimento de outros órgãos públicos e
serviços básicos de saúde.
37. Promover a constante melhoria da qualidade da frota e a modernização do
serviço prestado pelas empresas de transporte coletivo.

5. #BoraResolver: Infraestrutura e Saneamento Básico
38. Viabilizar obras de água encanada em residências urbanas para aumentar o
índice atual, de 82,02% de acesso (SNIS, 2018)
39. Promover obras de saneamento básico para aumentar o índice de 48,26% de
acesso (SNIS, 2018)
40. Realização de estudo técnico para identificação de áreas de encostas que impliquem em risco de desabamento e possam impor riscos a moradores, com a finalidade de construção de um sistema de drenagem da água das chuvas.
41. Viabilizar a infraestrutura municipais para melhoria de quadras nas escolas
no sentido de promover espaços de lazer e prática esportiva no contra turno, visando a aproximação da comunidade com o ambiente escolar e prevenção comunitária
às drogas e a criminalidade.
42. Aplicar, em coordenação com o Estado, o Programa de Regularização Fundiária. Oferecendo serviço de estrutura administrativa, responsável pela política
de domínio e posse de terras, para dinamizar a emissão de títulos que assegurem o
acesso à terra e à moradia.
43. Conecta São Luís - ofertar de Internet Wi-Fi gratuito à população em bairros
vulneráveis, implantando roteadores, repetidores de sinal, APs e Softwares HotSpot.
Com o objetivo de elevar o número de cidadãos conectados à internet.

6. # BoraResolver: Desenvolvimento Social e Combate
à Pobreza
44. Criação de programa para garantia de renda mínima às pessoas em situação
de extrema probreza.
45. Programa “Mais Creche” para beneficiar mensalmente e individualmente
crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade em situação de vulnerabilidade socioeconômica o acesso e a permanência em escolas de educação infantil.
46. Implementar programa para a oferta de doações de Cestas básicas; Cadeiras
de rodas; Enxoval de bebês; e Materiais de construção.

7. # BoraResolver: Meio Ambiente
47. Tornar a logística reversa uma realidade, com o cumprimento da lei Nº.
11.326/2020 e fazer com que São Luís seja referência na gestão de resíduos sólidos.
48. Conscientizar e ampliar o Projeto Ecopontos e Reciclagem, instalando unidades dentro dos bairros, realizando uma intensa atividade de educação ambiental na
comunidade antes da instalação de cada nova unidade.
49. Combater a poluição nas praias com fiscalização de pontos de lançamento de
esgoto in natura nas praias.

8. # BoraResolver: Segurança Pública
50. Fortalecimento e autonomia da Guarda Municipal com mudança do uniforme, garantia do auxílio fardamento, modernização do armamento e promoção de
concurso público para carreiras de agente de trânsito.
51. Projeto Pacto pela Paz: promover presença de guardas nas escolas municipais
para a proteção do patrimônio e em atividades complementares ao ensino tais como
música. Oferecer políticas sociais e econômicas focadas em áreas vulneráveis para
condições para a inclusão de indivíduos desfavorecidos e em situação de vulnerabilidade, reduzindo os incentivos à violência.

9. # BoraResolver: Gestão Administrativa
e Cidade Inteligente
52. Criação do Núcleo de coordenação e monitoramento de metas da Prefeitura
de São Luís.
53. Promover profissionalização e qualificação da gestão pública sobre gestão de
pessoas e gestão de projetos para coordenadores de projetos da Prefeitura.
Readaptar e reabilitar de funcionários públicos municipais.
54. Estruturar processos, ferramentas e estruturas de acompanhamento da consecução das metas, atreladas a mecanismos de produtividade, eficiência e de incentivos, através de indicadores de desempenho.
55. Fomento à Transparência e ampla publicidade das ações e gastos públicos e
ações da prefeitura.
56. Promoção de concursos públicos.
57. Redução da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública CIP, mantendo- se uma margem de segurança, trazendo diminuição no custo de
vida dos consumidores, e possibilitando mais investimentos da iniciativa privada.

10. # BoraResolver: Cultura e Turismo
58. Criação de áreas de livre turismo para que realização de eventos culturais,
viabilizando eventos de horários alternativos, até o amanhecer, como já acontece em
outras cidades.
59. Redução de impostos para promover ocupações recordes da rede hoteleira
durante todo o ano em razão do calendário de eventos.
60. Elaborar Calendário estendido de eventos culturais, medida que será pensada
e dialogada com todos os grupos e movimentos culturais.
61. Realizar obra de complexo cultural do anel viário que se estenderá por todo
aterro do Bacanga, viabilizando um espaço permanente para manifestações culturais e um ambiente de lazer para os ludovicenses e turistas.
62. Transformação do Mercado Central em um polo de lazer e turismo.

Mensagem final
Este plano possui compromisso com a diligência, virtude humana de
seguir um objetivo, lutar até chegar ao fim do objetivo.
Proveniente do latim diligere, significa amar. Diligens (diligente)
significa aquele que ama.
Uma habilidade adquirida que combina persistência criativa e execução
de forma honesta, com eficácia, para chegar em um resultado puro.
No mais alto nível de excelência.
Assim será.
Servir com diligência.
Cada pessoa de São Luís.

Duarte

