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AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 

Nós, da Coligação “Para São Sebastião Avançar Mais”, gostaríamos de 

agradecer imensamente a participação de cada pessoa que contribuiu na 

consolidação do Plano de Governo 2017/2020 e na elaboração deste novo Plano 

de Governo, tendo como objetivo fazer nossa cidade funcionar cada vez melhor e 

de forma mais eficiente. 

 

Diante dos resultados alcançados na execução do Plano de Governo 2017-

2020, implantamos ações de forma a continuar avançando em todas as áreas do 

nosso município. Esse é o resultado de um esforço coletivo na junção de 

experiências, propostas e muito trabalho.  

 

Dessa forma, traçamos um novo plano de metas a serem cumpridas pelo 

Governo Municipal, de modo a continuar fazendo mais e melhor por nosso 

município.  

 

A todos nosso muito obrigado!  

Temos orgulho do trabalho realizado em nossa primeira gestão, marcada pela 

presença constante da administração junto à população, e nos comprometemos em 

conduzir, ainda com mais motivação e responsabilidade, a próxima etapa do 

desenvolvimento de São Sebastião. 

 

Esperamos contar mais uma vez com a CONFIANÇA para, UNIDOS, darmos 

continuidade ao DESENVOLVIMENTO de nosso Município. 

 

Vocês fazem parte do processo de construção da NOVA SÃO SEBASTIÃO. 
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Segundo Franco Montoro, ex-governador do Estado de São Paulo, "ninguém 

vive na União ou no Estado; as pessoas vivem no município". Como cidadão de São 

Sebastião, tive a oportunidade de ser eleito Prefeito em 2016 para consolidar um 

projeto de desenvolvimento que respeitasse nosso povo, seus costumes e tradições, 

mas que também pudesse fazer com que nossa cidade retornasse ao cenário nacional 

e internacional por suas qualidades naturais e pela transparência com que trabalhamos 

durante os últimos anos. 

 

Muitos foram os desafios nesses anos de Governo e, ao olhar para trás, 

percebo que nossas vitórias e conquistas nos motivaram a avançar com serenidade e 

muita responsabilidade, com apoio de nossos servidores públicos e da sociedade civil 

organizada. Todavia, novas barreiras ainda precisam ser transpostas para que São 

Sebastião se consolide como uma cidade moderna e sustentável. 

 

Conto com seu voto de confiança para que as propostas que integram esse 

Compromisso de Governo sejam efetivadas pelo bem do nosso povo e “Para São 

Sebastião Avançar Mais”! Deus abençoe cada um de nós! 

 

 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito de São Sebastião 
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Nas eleições para o Executivo, as atenções estão naturalmente voltadas para 

os candidatos titulares. Afinal, são essas pessoas que, vencedoras, assumirão o cargo 

de Prefeito. Mas, ao lado de prefeitos vencedores, um vice-prefeito leal ajuda muito! 

Aliança pressupõe estar perto quando necessário, não só nos momentos de 

conquistas, mas também naqueles de crise. Sabemos que, nessas circunstâncias, a 

lealdade é uma qualidade fundamental no processo político.  

 

O candidato a vice-prefeito necessariamente precisa ser alguém capacitado e 

experimentado na área pública. Como vereador e presidente da Câmara, sempre 

trabalhei em prol de nossa sociedade, dialogando com o executivo e auxiliando o 

Prefeito na tomada de decisões. 

 

Como vice-prefeito, vou ampliar essa parceria de sucesso, multiplicando 

esforços para que a população sinta um governo presente em toda a extensão de 

nossa querida São Sebastião. Como filho desta terra, quero continuar dando a minha 

contribuição e preservando meus valores familiares “Para São Sebastião Avançar 

Mais”. 

 

Temos a chance de ter mais 4 anos deste Prefeito, o melhor prefeito que vi 

nesta cidade, e me orgulho muito de ser escolhido para compor a chapa junto a ele.  

 

Estarei sempre ao lado do Prefeito, auxiliando-o na transformação da nossa 

cidade.  

 

 

 

REINALDINHO MOREIRA 

Vereador 

Candidato a Vice-Prefeito 
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1- INTRODUÇÃO 
 
 
 

“Para realizar grandes conquistas, devemos não 
apenas agir, mas também sonhar; não apenas 
planejar, mas também acreditar.” 

 
Anatole France 

 
 

 
Nós, da Coligação “Para São Sebastião Avançar Mais”, passamos os últimos 

4 anos, trabalhando lado a lado com a população, ouvindo cada munícipe e cada 

problema enfrentado diariamente, da Costa Norte à Costa Sul. Para cada dificuldade, 

nós apresentamos Força, Trabalho e Ação. 

 

Ao assumir o governo, encontramos um cenário desolador: uma máquina 

pública endividada e sucateada. O que só nos encorajou ainda mais em nosso 

compromisso: fazer a cidade renascer.  

 

Com muito planejamento e dedicação, conseguimos fazer importantes 

investimentos que mudaram, para melhor, a vida de nossa população.  

 

Da Saúde à Educação, passando pelo Esporte, Turismo e pelas grandes 

obras sociais, com iniciativas em todas as áreas, investimos com responsabilidade 

para fazer uma verdadeira transformação que hoje se vê em cada canto da cidade, 

da Costa Norte à Costa Sul, beneficiando toda a população e devolvendo a cada 

cidadão sebastianense a dignidade de um bom atendimento.    

 

Nossa gestão é preocupada com a Saúde do cidadão, com o atendimento 

humanizado, com a estrutura e organização do Programa Saúde da Família, do 

Pronto-Socorro, do setor de Pediatria e das Políticas Públicas voltadas à Mulher. E, 

claro, a concretização do tão sonhado Hospital de Boiçucanga, que agora é 

realidade, reforça ainda mais nossa preocupação. 

 

Na Educação, não medimos esforços: reformamos prédios escolares, 
adotamos projetos que beneficiaram professores e alunos e construímos novas 
creches, o que nos permitiu zerar a fila de espera por uma vaga, algo que vinha sendo 
esperado pela população há mais de 10 anos. 

 
Investimos no Esporte com a construção de quatro novos ginásios e passamos 

a realizar eventos esportivos regionais e internacionais em diversas modalidades. 
 
Valorizamos a Cultura sebastianense com a recuperação de espaços públicos, 

apresentações artísticas e culturais e a ampliação no atendimento dos alunos das 
oficinas culturais. 

https://www.pensador.com/autor/anatole_france/
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Colocamos São Sebastiao na rota do turismo profissional do Brasil e do 

exterior, garantindo, assim, o primeiro lugar no estado de São Paulo em Destino de 
Praia e Sol. 

 
No social, ampliamos o número de atendimentos e serviços a todas as pessoas 

em situação de vulnerabilidade, dando melhores condições para crianças, jovens, 
adultos e idosos. 

 
Foram muitas obras, muitas áreas antes degradadas e, hoje, recuperadas com 

um importante trabalho de zeladoria no município, com uma equipe incansável que 
trabalha 24 horas por dia pelo bem de todos. 

 
Avançamos na segurança, fortalecemos parcerias importantes com o Estado e 

garantimos, com isso, o título de Cidade Mais Segura do Litoral Norte.  
 
Uma nova São Sebastião já existe e está ao alcance de todos. Uma cidade 

mais humanizada, mais cidadã e mais inteligente. Vamos seguir nosso trabalho com o 
mesmo empenho e dedicação que nos guiaram até aqui, pois sabemos que sempre é 
possível avançar ainda mais.  

 
São Sebastião está funcionando! Nosso Plano de Governo 2017/2020, cumpriu 

90% das metas projetadas. Agora é hora de reprogramar ações e empreender em 
melhorias aos munícipes e à cidade. Vamos melhorar o que já está dando certo, 
intensificar programas, projetos e, principalmente, fazer mais, ousar realizar melhor, 
pela cidade e pelo respeito às pessoas que vivem aqui. 

  

Diante de todo o resultado obtido pelo caminhar da Gestão Municipal desde 

2017, consolidamos um novo Plano de Governo tendo sempre como foco: 

 

 

 Planejamento; 

 Ações estruturadas; 

 Força de trabalho; 

 Resultado; 

 Desenvolvimento econômico e urbano; 

 Respeito às pessoas; 

 E, acima de tudo, Continuidade. 

 

 

O Plano de Governo 2021-2024 está pautado na realidade municipal e na 

importância do munícipio para a economia do Estado e do País, devido a suas 

belezas naturais, aos aspectos culturais e turísticos e, também, por termos o Porto 

como grande instrumento de importação e exportação de diversas matérias primas 

para o mundo todo.  
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Trabalharemos sempre incansavelmente na construção e melhoria das 

estruturas municipais por meio de ações permanentes de infraestrutura física e 

urbana, promovendo um trabalho de saneamento, pavimentação, drenagem, 

habitação, meio ambiente, pesca, aquicultura, mobilidade, iluminação, construção, 

reformas e ampliações. Promoveremos ações voltadas ao transporte, segurança, 

economia, finanças, planejamento e orçamento, previdência, defesa ao consumidor, 

controle interno com ênfase à transparência. 

 

Estamos apresentando um Plano de Governo 2021-2024 para a cidade de 

São Sebastião, onde nossas ações serão estabelecidas por políticas sólidas em 

todas as áreas de atuação, preparando a cidade para desafios cada vez maiores, 

visando a um município forte, organizado e, sobretudo, respeitado.  

 

O momento político brasileiro aponta que é hora da verdade, da 

transparência e do trabalho. Não há tempo para falsas promessas. A transformação 

e a construção acontecem agora, na ação conjunta, com os anseios da população e 

com o planejamento das ações municipais. Como já falamos no passado, um sonho 

sonhado junto torna-se realidade. A Nova São Sebastião já é uma realidade, e, 

JUNTOS, iremos fazer com que ela continue avançando! 
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2- DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO 
 
 
 
 
 
 

"Ninguém vive na União ou no Estado; as 
pessoas vivem no município" 

 
Franco Montoro 
 

 

Nosso Plano de Governo 2021-2024 apresenta uma proposta de 

continuidade do desenvolvimento da cidade, com planejamento e execução de ações 

pautadas em Trabalho. Uma Gestão Pública de alto desempenho é focada em 

alguns pontos importantes: 

 

 Gestão profissional, responsável e competente, estabelecendo as 

melhores práticas e modelos em todos os níveis de atuação do governo;  

 

 Infraestrutura adequada às demandas da população, e que estas sejam 

compatíveis ao crescimento dela, demostrando planejamento; 

 

  Qualidade dos serviços públicos prestados pela Prefeitura, garantindo 

ao cidadão a inserção e o alcance à administração com qualidade e respeito; 

 

 Desenvolvimento da economia por meio de medidas de incentivos a 

micro e pequenas empresas e a projetos, potencializando a criação de emprego e 

renda aos cidadãos;  

 

 Gestão econômica, ampliando a capacidade de captação de recursos 

do município, fomentando parcerias; 

 

  O uso sustentável do patrimônio ambiental, cultural e histórico, frente 

ao processo de desenvolvimento da cidade;  

 

 Programas multidisciplinares para melhor atender o munícipe; 
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 Respeito ao cidadão e promoção da inclusão, igualdade e respeito à 

diversidade. 

 

 Nossas políticas públicas continuarão baseadas na seriedade do 

governo, na responsabilidade, no planejamento estratégico, estabelecendo metas a 

curto, médio e longo prazo. 

 

Nossa proposta é dar continuidade a tudo o que foi construído até aqui, 

fazendo mais e melhor! 

 

O futuro é agora e se faz todo o dia!  Vamos continuar avançando com 

planejamento, seriedade, trabalho e muita vontade de vermos São Sebastião cada 

vez mais uma cidade melhor de se viver. 
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3- PROPOSTAS DE GOVERNO PARA 2021/2024: 
 
 
 

3.1. Saúde – Prevenir e Humanizar 

 

Muitas conquistas já foram alcançadas na caminhada que fizemos até aqui. 

Construímos e modernizamos 100% das Unidades de Saúde do município, 

reorganizamos as filas de espera para consultas e exames, implantamos o plantão 24h 

na UPA para atendimento odontológico, conquistando pelo 2º ano consecutivo o 

Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal como o melhor serviço público de odontologia 

do Brasil. Readequamos as principais estruturas do Complexo Hospitalar do Centro, 

incluindo a ala da Pediatria. Modernizamos toda a frota e entregaremos, ainda no ano 

de 2020, o tão sonhado Hospital de Boiçucanga para a população da Costa Sul. 

 

Para a Saúde de São Sebastião continuar avançando em 2021/2024, iremos: 

 

  

1. Implantar os “Ambulatórios de Saúde Mental”, adulto e infantil, compostos por 

equipe multiprofissional, nas regiões Norte e Sul; 

 

 
2. Implantar o “Programa Melhor em Casa”, serviço de atenção domiciliar que será 

realizado em parceria com Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS, 

proporcionando ao paciente cuidado mais próximo da rotina da família, evitando 

hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções; 

 
 

3. Implantar o “Serviço de Combate ao Tabagismo”, permitindo o tratamento das 

pessoas e a distribuição de medicamentos utilizados para essa finalidade; 

 

4. Ampliar e aperfeiçoar a rede de atendimento especializado dentro do município 

nas áreas de pediatria, oftalmologia, urologia e ginecologia, principalmente na 

Costa Sul do Município; 

 

 

5. Implantar o “Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-

AB)” com equipe especializada a discutir e complementar ações junto à atenção 

primária;  

 

6. Implantar o “Serviço Especializado de Álcool e Outras Drogas” na região Sul do 

Município; 

 

7. Aperfeiçoar os Serviços de Vigilância em Saúde com inovação tecnológica; 
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8. Otimizar os processos de trabalho, monitoramento e processamento dos dados, 

notificações e planejamento estratégico da Vigilância Sanitária e Epidemiológica; 

 

9. Implantar o “Programa Municipal de Posse Responsável de Animais 

Domésticos”, garantindo a oferta pública de atendimento médico veterinário por 

meio de Parcerias Público Privadas com clínicas instaladas no município para 

atendimento e esterilização cirúrgica (castração), a realização de campanhas 

educativas para posse responsável e identificação eletrônica dos animais 

(microchipagem);  

 

10. Implantar um “Centro de Castração” na Costa Sul; 

 

11. Implantar o “Centro de Controle de Zoonoses Itinerante”; 

 

 
12. Ampliar as ações de prevenção e vigilância da saúde do trabalhador; 

 

 

13. Reorganizar e reestruturar o Centro de Infectologia Municipal – CEMIN; 

 

14. Concluir a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão, otimizando os 

processos de trabalho e aderindo aos programas oferecidos pelo Ministério da 

Saúde; 

 

15. Implementar o sistema digital de agendamento de transporte sanitário, 

otimizando o serviço para a população sebastianense; 

 

 

16. Investir na capacitação e aperfeiçoamento profissional para o desenvolvimento 

do capital humano em toda rede assistencial de saúde; 

 
17. Construir o novo Hospital Central; 

 

 

18. Ampliar a discussão regional para implantação de Residências Terapêuticas no 

Litoral Norte para complementar a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS;  

 

19. Formar equipe de psicólogos de emergência e desastres, atuando nas fases de 

prevenção e reconstrução, bem como no tratamento das consequências 

psicológicas oriundas de tragédias; 

 
 
 
 
 
 
 



13 
 

3.2. Educação – Compromisso, Investimento e Qualidade 

 

Garantimos uma Educação de qualidade, buscando sempre a implementação de 

uma escola melhor, com espaços adequados e com materiais necessários para o 

desenvolvimento de cada faixa etária. Sendo a Educação uma área de grande 

prioridade de nosso governo, destacamos grandes conquistas, como reforma e 

climatização das Unidades Escolares, novos mobiliários escolares, construção de 

novos prédios escolares, zerando assim a fila de creches e melhor atendendo 

nossos alunos e profissionais da educação. Investimos nos espaços destinados à 

leitura, na formação continuada de professores e funcionários, no acompanhamento 

das aprendizagens, dando condições a todos de aprender, e investimos em 

instrumentos musicais e uniformes para as Bandas e Fanfarras. 

 

 

Para a Educação de São Sebastião Continuar Avançando em 2021/2024, 

iremos: 

 

 

1. Intensificar a ampliação da qualidade do ensino e buscar a equidade na rede 

municipal de educação, independente de suas condições sociais, econômicas, 

étnicas e culturais; 

 

2. Implantar a Educação em tempo integral, por meio da criação do “Programa 

Assim eu Aprendo muito mais” em parceria com a Cultura e o Esporte;  

 

3. Intensificar e fortalecer o atendimento à Primeiríssima Infância nos espaços 

escolares – Berçários e Creches; 

 

4. Implantar a abertura das creches aos fins de semana e feriados com plantões 

remunerados para os servidores; 

 

5. Garantir vagas nas creches, assegurando à população direito de acesso regular 

à primeira etapa da educação básica; 

 

6. Intensificar o “Programa de Reforço Escolar” com objetivo de aprimoramento das 

aprendizagens; 

 

7. Implantar o “Programa de Apoio Escolar” a todos os estudantes para garantir 

reposição dos prejuízos pedagógicos ocasionados pela Pandemia da Covid-19; 

 

8.  Implantar novas políticas educacionais para a EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), principalmente na formação de professores e na capacitação de alunos 

para o mercado de trabalho;  

 

9. Reduzir a evasão escolar, fortalecendo o “Programa Municipal de Busca Ativa 

Escolar”; 
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10.  Continuar investindo na reforma, manutenção, revitalização e climatização das 

escolas e creches municipais;  

 
11. Concluir a reforma e entregar a Nova Sede da Secretaria da Educação; 

 

12. Construir o “Centro de Formação de Profissionais da Educação”, espaço de 

treinamento e qualificação profissional para as equipes das escolas municipais; 

 

13. Construir novas Unidades Escolares nos bairros de Boiçucanga, Cambury, 

Juquehy, Enseada, Canto do Mar, ampliando a qualidade no atendimento da 

demanda escolar existente; 

 

14. Implantar o “Centro de Atendimento da Educação Especial”, com equipe 

multidisciplinar para realizar atendimentos aos alunos e orientação aos 

professores; 

 

15. Garantir a evolução gradual dos indicadores de desenvolvimento da educação 

básica (IDEB), buscando atingir as metas definidas pelo MEC;  

 

16. Garantir o fornecimento de uniformes e materiais escolares, assegurando sua 

qualidade;  

 

17. Aperfeiçoar o transporte escolar para alunos em toda a rede municipal de 

ensino, priorizando o transporte para os deficientes;  

 
18. Garantir a continuidade da alimentação escolar de qualidade, com 

acompanhamento de nutricionistas e aporte nutricional de cardápios especiais 

para alérgicos, inserindo produtos de agricultura familiar e reforçando a 

transparência na utilização dos recursos públicos por meio do fortalecimento do 

Conselho de Alimentação Escolar; 

 

19. Investir na qualificação de todos os profissionais da educação;  

 

20. Potencializar o conhecimento tecnológico, artístico, científico e humanístico, com 

ênfase no desenvolvimento de valores éticos e no respeito às diversidades;  

 

21. Ampliar a implantação das escolas de robótica em toda a rede municipal; 

 

22. Implementar campanhas educativas periodicamente nas escolas, sobre 

temáticas relacionadas à segurança, meio ambiente, saúde, prevenção às 

drogas, trânsito e outros temas sociais; 

 

23. Ampliar a aquisição de recursos pedagógicos para fortalecimento da formação 

dos profissionais da rede municipal de ensino; 
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24. Promover novas adequações de acessibilidade nas Unidades Escolares para 

inclusão de pessoas com deficiência; 

 

25. Potencializar ações integradas de educação, esporte, lazer e cultura; 

 

26.  Estimular ações educacionais que visem à promoção da prática da educação 

ambiental, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente; 

 

27.  Incentivar a cultura, teatro, cinema, música e a dança nas escolas municipais 

por meio do “Projeto Jovens em Atuação”; 

 

28. Fomentar a formação dos Grêmios estudantis por meio do “Projeto Jovens em 

Ação”; 

 
29. Ampliar o “Projeto Música nas Escolas”, com a formação de Bandas e Fanfarras 

e também com a implantação de projetos de iniciação musical, como corais, 

produção musical e outras linguagens; 

 

30. Ampliar o apoio e incentivo à democratização da Educação com o fortalecimento 

dos Conselhos de políticas públicas ligados à educação;  

 

31. Ampliar os eventos promovidos pela Secretaria de Educação para valorização 

de alunos e professores no “Programa de Intercâmbio Educacional 

Transcultural”; 

 

32. Concluir a elaboração do “Plano de Cargos de Carreira do Magistério”, que se 

encontra em andamento, valorizando o Magistério e o servidor público; 

 

33.  Ampliar do uso de novas tecnologias e linguagens de comunicação, investindo 

na formação permanente e na valorização dos educadores e demais 

profissionais da área da Educação;  

 

34. Fortalecer o “Programa na Onda da Leitura”, ampliando e aperfeiçoando os 

espaços e os acervos literários das escolas; 

 
35.  Implantar o “Programa Conta Pra Mim”, em parceria com o Governo Federal, 

incentivando a literacia familiar como ferramenta de desenvolvimento intelectual 

já na fase de pré-alfabetização e a construção do projeto de vida e do sucesso 

escolar; 

 

36. Readequar as metas contidas no “Plano Municipal de Educação” e realizar as 

conferências sobre suas propostas, metas e objetivos; 

 

37. Implementar o sistema de Ensino Apostilado na rede municipal; 

 



16 
 

38. Adquirir material didático complementar, assessoria pedagógica e plataformas 

digitais que auxiliem gestores, professores e alunos no desenvolvimento das 

habilidades e competências exigidas nas avaliações do SAEB; 

 

39. Instituir o Indicador de Qualidade das Unidades Escolares Municipais. 

 
40. Ampliar as ações do “Programa de Transição Escolar” em parceria com o CIP e 

com a ETEC/FATEC, implementando as visitas de cada turma ao próximo nível 

(Ensino Fundamental/Ensino Médio/Ensino Técnico/Ensino Superior) e 

fortalecendo a adesão da formação pública ofertada no município; 

 
41. Viabilizar, junto ao Governo do Estado, a ampliação e reforma das instalações 

da ETEC/FATEC de São Sebastião, visando ao aumento na oferta de cursos 

Técnicos, Tecnológicos e de Pós Graduação em diferentes áreas estratégicas 

para o município; 
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3.3. Segurança – Cuidando de nossa cidade 

 

 

Em nosso Governo, a segurança pública foi e continuará sendo uma 

gratificante responsabilidade. Nossa Guarda Civil Municipal - GCM é uma das mais 

equipadas e bem treinadas do Brasil. Como referência em segurança municipal, 

investimos no reforço de pessoal e equipamentos e em políticas integradas com o 

Governo Estadual e Federal. Modernizamos toda a frota, intensificamos a ronda 

escolar, ampliamos o Projeto da Guarda Mirim, fortalecemos a Defesa Civil e 

implantamos o Centro de Operações integradas – COI, atuando de forma integrada 

com as polícias para diminuir potencialmente os níveis de criminalidades e impunidade 

no nosso município.  

 

Para a Segurança de São Sebastião Continuar Avançando em 2021/2024 

iremos: 

 

 

1. Reforçar a Segurança Pública com a ampliação dos quadros da GCM com o 

Concurso Público; 

 

2. Implantar novas Bases da GCM no Centro, no bairro de São Francisco e na 

Costa Sul;  

 

3. Ampliar o “Programa de Capacitação Continuada da GCM”, atualizando e 

qualificando o planejamento e execução das ações de segurança pública; 

 

 

4. Estabelecer normas de conduta, procedimentos e qualificação da Vigilância 

Patrimonial e melhorar a estrutura operacional, financeira e de recursos 

humanos; 

  

5. Ampliar as ações de fortalecimento da Guarda Mirim de São Sebastião com a 

construção de Base própria na Costa Sul e qualificação da estrutura da Base 

Costa Norte, permitindo maior impacto social no atendimento aos adolescentes; 

 
6. Ampliar o número de jovens da Guarda Mirim com atuação nas repartições da 

Prefeitura Municipal de São Sebastião após formados;  

 

7. Ampliar as parcerias com as Polícias Civil, Militar, Ambiental, Rodoviária e Corpo 

de Bombeiros e viabilizar estudos para a adoção de atividade delegada;  

 

8. Viabilizar estudos para possível implementação de uma brigada municipal de 

bombeiros;  

 

9. Ampliar a atuação da GCM nos bairros e escolas do município;  
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10. Expandir o monitoramento eletrônico com aumento das câmeras interligadas ao 

COI;  

 

11. Fortalecer o funcionamento e atuação do Conselho Municipal de Segurança; 

 

12. Implantar a “Guarda Civil Ambiental – GCA”;  

 

13. Implantar o canil da GCM;  

 

14. Criar a “Ronda Ostensiva Municipal” com apoio de motocicletas;  

 

15. Ampliar e intensificar a Ronda Escolar Municipal; 

 

16. Garantir os recursos necessários para acionamento do “Gabinete Integrado de 

Crise” em parceria com a Polícia Militar, SAMU, Trânsito, Defesa Civil;  

 

17. Criar o “Fundo Municipal de Segurança Pública”;  

 

18. Implantar Centro de Comando de Operações na região Central e Coordenadoria 

da Costa Sul, controlando portais de acesso da cidade por meio de 

videomonitoramento urbano;  

 

19. Implantar uma Base de Bombeiros na Costa Sul; 

 

20. Implantar a Base da Defesa Civil na Costa Sul; 

 

21. Criar, no quadro de servidores, o cargo de Agente de Defesa Civil; 

 

22. Ampliar e atualizar o PLAMCON (Plano Municipal de Contingência e Defesa 

Civil), promovendo a atuação integrada de todas as secretarias municipais e 

forças de segurança; 

 

23. Elaborar o “Mapa de Ameaças Múltiplas de São Sebastião”, ampliando as 

ferramentas técnicas da Defesa Civil para prevenção de desastres; 

 

24. Ampliar a qualificação e fortalecimento dos NUDEC´s Voluntários da Defesa 

Civil de forma descentralizada; 

 
25. Ampliar a estrutura da equipe da Patrulha Maria da Penha, atuando de forma 

integrada com a Casa PodeRosa nos casos de violência doméstica contra a 

mulher; 
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3.4. Urbanismo – Crescimento com Responsabilidade 

 

Por meio de muito estudo, regulação e controle para o melhor planejamento da 

cidade de São Sebastião, realizamos a estruturação da fiscalização de obras, contando 

com equipamentos e veículos novos. Desburocratizamos os processos com unificação 

e padronização de documentos, dando agilidade  e reduzindo de forma significativa o 

tempo de aprovação ou encaminhamento. Realizamos parceria com o cartório de 

registro de imóveis de modo a uniformizar os documentos necessários e estruturamos 

diversos projetos das diversas áreas como educação, saúde e infraestrutura. Criamos a 

divisão de topografia no cadastro técnico, agilizando os processos de revisão de obra, 

alinhamento de muro e lançamento de IPTU. Tais conquistas estão propiciando o 

crescimento responsável da cidade de São Sebastião. 

 

Para o Urbanismo de São Sebastião Continuar Avançando em 2021/2024, 

iremos: 

 

1. Promover a aprovação do novo Plano Diretor de São Sebastião, com o objetivo 

de ordenar o desenvolvimento da cidade, garantindo seu pleno funcionamento e 

o bem-estar de seus habitantes. 

 

2. Atualizar o Código de Obras do município, aplicando nele incentivos para as 

construções sustentáveis; 

 

3. Unificar e atualizar as leis de uso e ocupação do solo, adequando a mesma às 

novas realidades do município e ao gerenciamento costeiro; 

 

4. Implantar um programa com apoio das universidades e associação dos 

engenheiros e arquitetos, permitindo aos munícipes de baixa renda a 

regularização do seu imóvel; 

 

5. Implantar o “Licenciamento Digital” de obras particulares, agilizando os trâmites 

e economizando recursos; 

 

6. Atualizar o Cadastramento imobiliário municipal com novas fotos aéreas e 

softwares para automatização de emissão de documentos / certidões; 

 

7. Reordenar os logradouros municipais, áreas institucionais e das numerações de 

residências. 
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3.5. Habitação – Dignidade e Respeito 

 

 

Na área da Habitação, criamos o maior programa de Regularização Fundiária 

existente na história, entregando mais de 2000 títulos de matrícula aos cidadãos 

sebastianenses, dando mais dignidade e respeito aos moradores dos 102 núcleos ao 

longo do município. 

 

Para a Habitação de São Sebastião Continuar Avançando em 2021/2024, 

iremos: 

 

1. Ampliar o “Programa de Regularização Fundiária nos Núcleos Urbanos 

Informais de Interesse Social (Reurb-S)” de São Sebastião, objetivando a 

regularização fundiária e administrativa de aproximadamente 4.000 famílias; 

 

2. Promover a Regularização Fundiária sustentável em núcleos de interesse 

social com os recursos advindos da Regularização Fundiária de interesse 

específico, especialmente com os recursos advindos da Reurb em Terras 

Devolutas Municipais;   

 

3. Fomentar a Regularização Fundiária Inominada, aplicável aos núcleos urbanos 

informais consolidados em data anterior à Lei do Parcelamento do Solo Urbano 

- Lei 6.766/1979, de 19 de dezembro 1979 (art. 69, da Lei 13.465/2017); 

 

4. Promover a Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E) em 

Terras Devolutas Municipais e em terras particulares, através de parceria com o 

Governo do Estado, promovendo a capacitação dos profissionais que atuam na 

área; 
 

5. Atualizar a legislação relacionada à Regularização Fundiária Urbana para 

desburocratizar e acelerar a titulação de imóveis no município; 

 

6. Ampliar parcerias com concessionárias de serviços públicos, instituições e 

organizações não governamentais, entre outras, que possam favorecer a 

implantação de infraestrutura e o desenvolvimento nos núcleos urbanos 

informais; 

 

7. Adotar parcerias com os Governos Estadual e Federal, visando à construção de 

moradias populares, objetivando diminuir o déficit habitacional;  

 

8. Elaborar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, revisando o 

cronograma das Estratégias de Ação e Metas assinaladas nos estudos 

anteriores após a aprovação do Plano Diretor; 

 

9. Desenvolver esforços conjugados com a Autoridade Marítima (Marinha do Brasil) 

para fixação de diretrizes de cooperação técnica que objetivam promover o 
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adequado ordenamento do uso das praias e rios navegáveis do Município de São 

Sebastião e a fiscalização do tráfego de embarcações que colocam em risco a 

salvaguarda da vida humana nas áreas adjacentes às praias deste município; 

 

10.  Estabelecer condições para uma melhor gestão dos espaços litorâneos, 

ensejando uma melhoria continuada, orientada para o uso racional e a 

qualificação ambiental e urbanística das praias do município de São Sebastião; 

 

 

3.6. Infraestrutura Urbana – Organização e Ação 

 

Nossa cidade hoje é considerada mais organizada, limpa e bem cuidada não só 

por nós que moramos aqui, mas também por todos aqueles que nos visitam. 

Investimos na manutenção de equipamentos públicos e mobiliários urbanos, 

concretizamos o maior programa de saneamento básico da história, intensificamos o 

programa de macrodrenagem em toda extensão do município, urbanizamos ruas, 

vielas, praças, avenidas, organizamos mutirões com as comunidades e revitalizamos 

os bairros e centro histórico, além de pavimentarmos mais de 200 ruas. 

 

Para a Infraestrutura Urbana de São Sebastião Continuar Avançando em 

2021/2024, iremos: 

 

1. Executar obra de Macrodrenagem da Costa Norte: Canalização do canal de 

drenagem do Linhão da CESP (Ruas Eidotéia e Castro Alves), Canalização 

do córrego do Laranjal e Interligação do Canal da Avenida Netuno; 

 

2. Construir Transbordo de Resíduos Urbanos na Costa Norte; 

 

3. Construir um novo Cemitério no Município;  

 

4. Urbanizar a Orla da Costa Norte, visando aumento da Segurança e Qualidade 

de vida dos moradores e fomento ao Turismo e Comércio local; 

 
5. Construir o Entreposto de Pesca e Píer Municipal para os Pescadores;  

 

6. Construir a Interligação viária do Pontal da Cruz com o Porto Grande, criando 

via alternativa de locomoção urbana; 

 

7. Modernizar a Iluminação Pública e Ornamental do Município; 

 

8. Ampliar o sistema de Drenagem da Topolândia, Itatinga e Olaria; 

 

9. Construir a Marina Pública Municipal; 

 
10. Concluir a revitalização da Avenida Guarda Mor Lobo Viana;  
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11. Construir Mirantes Turísticos ao longo do Município; 

 

12. Construir o Home Port; 

 

13. Reurbanizar o Centro Comercial e Turístico de Maresias (Rua Sebastião 

Romão Cesar e Adjacentes); 

 

14. Implementar, na construção de prédios públicos, os sistemas ecoambientais 

de energia fotovoltaica e reuso de água. 

 
 

 

 

 

3.7. Trânsito e Transportes – Cidadania e Investimento 

 

 

Diante de todas as missões e diretrizes de governo para o transporte, 

enfatizamos algumas conquistas importantes no setor como a fiscalização do 

transporte no município, estudo de modernização da frota e melhor atendimento a 

população de cada região. Para isso, redefinimos horários, novas rotas, garantindo a 

acessibilidade dos usuários do transporte público; reorganizamos e implantamos 

ciclovias; revitalizamos a sinalização de ruas, avenidas, praças, vielas, acessos e 

trilhas; reorganizamos a infraestrutura viária do município, garantindo mais eficiência e 

induzindo o crescimento do comércio local e valorização das vias públicas; realizamos 

a manutenção do sistema de sinalização vertical, horizontal e semafórico; fortalecemos 

campanhas educativas sobre Educação no Trânsito e reestruturamos o prédio da base 

operacional e administrativa do trânsito. 

 

 

Para o Trânsito e o Transporte de São Sebastião Continuar Avançando em 

2021/2024, iremos: 

 
 

1. Ampliar o atendimento com a diminuição dos intervalos de passagem dos ônibus 

nos pontos e reorganização das linhas de transporte;  

 

2. Implantar novos pontos de ônibus com monitores de tempo por GPS nos pontos 

principais; 

 
3. Construir terminais interligados na Costa Norte e Costa Sul do município; 
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4. Renovar a frota de ônibus, com WI-FI e ar condicionado;  

 

5. Ampliar acesso aos ônibus para pessoas com deficiência física;  

 

6. Implantar o bilhete único válido por 4 horas;  

 

7. Reorganizar a infraestrutura viária do município, garantindo mais eficiência e 

induzindo o crescimento do comércio local e valorização das vias públicas;  

 

8. Ampliar ciclovias e ciclofaixas, promovendo mobilidade;  

 

9.  Ampliar a sinalização indicativa de ruas, avenidas, praças, vielas, acessos e 

trilhas;  

 

10. Promover a manutenção periódica da sinalização horizontal, vertical e 

semafórica da malha viária;  

 

11. Fortalecer o sistema de gestão de trânsito com a integração de novos agentes 

de tráfego;  

 
12. Incentivar e fortalecer o “Programa SEGUR Educa”, com campanhas educativas 

de trânsito;  

 

13. Implementar a legislação de regulamentação dos veículos de turismo;  

 

14.  Investir e incentivar a educação para o trânsito destinada a todos os cidadãos;  

 

15.  Construir um prédio da base operacional e um prédio administrativo próprio; 

 

16. Implementar projeto para contratação de pátio e guincho para remoção de 

veículos das vias públicas; 

 

17. Construir bases na Costa Norte e Costa Sul para as equipes do Trânsito; 

 

18. Implementar programa de capacitação continuada para os Agentes de Trânsito; 
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3.8. Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda – Avança 

São Sebastião! 

 

 

Destacamos muitas conquistas e grandes realizações no desenvolvimento 

econômico, geração de emprego e renda. Propiciamos a qualificação profissional de 

mais de 10 mil pessoas por meio de instituições de renome, instituímos parceria com 

diversas instituições, inserimos as pessoas com deficiência no mercado de trabalho por 

meio do “Programa de Qualificação Profissional ASAS”, criamos a sala do 

empreendedor, disponibilizamos assessoria e orientação aos microempreendedores 

individuais, ampliamos - em parceria com o CIEE - o programa de estágios em várias 

áreas da administração municipal, reorganizamos e padronizamos o comércio 

ambulante e reestruturamos do Posto de Apoio ao Trabalhador – PAT, com 

atendimento descentralizado dando acesso a toda extensão do município, ampliando a 

transparência nas ofertas de emprego. 

 

 

Para o Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda de São 

Sebastião Continuar Avançando em 2021/2024, iremos: 

 

   

1. Implantar o “Centro Integrado ao Empreendedor e ao Cidadão”; 

 
2. Implantar o "Apoio Móvel de Desenvolvimento Econômico, geração de emprego 

e renda”; 

 
3. Garantir a vinculação entre o desenvolvimento econômico e as políticas de 

saúde, cultura, esporte, lazer, meio ambiente e demais políticas públicas; 

 
4. Implantar o Centro Integrado Profissionalizante - CIP Costa Sul;  

 
5. Implantar o “Programa Jovem Legal”, que visa à capacitação profissional para o 

primeiro emprego; 

 
6. Implantar o “Programa Emprego Certo”, com articulação e promoção de 

empregos por meio de contrato intermitente; 

 
7. Ampliar as ações do Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT, visando à 

reintegração de pessoas desempregadas ao mercado de trabalho; 

 
8. Implementar ações de articulação, por meio do PAT, junto ao setor privado, 

visando ao “Primeiro Emprego” de jovens a partir dos 18 anos. 

 
9. Ampliar o apoio aos pequenos empreendedores e seus negócios, criando 

políticas e estratégias locais, em sintonia com políticas e estratégias do Estado e 

do País, como forma de contribuir para o desenvolvimento econômico; 
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10. Ampliar o apoio, o incentivo e a valorização dos produtos fabricados em São 

Sebastião e empreendimentos locais, estimulando o surgimento de novos 

empresários; 

 
11. Promover a difusão e produção do conhecimento tecnológico; 

 
12. Ampliar o acesso da população de maior vulnerabilidade a oportunidades de 

trabalho e renda, visando à inclusão econômica;  

 

13. Ampliar a promoção da inclusão social e a distribuição de renda. 

 

14. Implementar, em parceria com a ETEC/FATEC, o “Hotel Tecnológico”, uma pré-

incubadora com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de projetos de alunos, 

servidores públicos, pesquisadores, empreendedores e demais públicos 

externos, hospedando soluções que possam contribuir para o desenvolvimento 

econômico e tecnológico de São Sebastião; 

 

 

 

3.9. Meio Ambiente – Crescimento com Responsabilidade 

 

 

Trabalhamos para o crescimento, mas sem deixar de lado nossa 

responsabilidade de promover uma gestão preocupada em preservar nossos recursos 

ambientais. Implantamos políticas de educação ambiental, incentivamos a reciclagem 

de materiais e o uso equilibrado dos recursos naturais.  

Adotamos novas práticas de gestão de resíduos urbanos volumosos, com 

ênfase nos parâmetros de sustentabilidade, garantindo a correta destinação e a 

fomentação da agricultura familiar. Recuperamos e reflorestamos áreas degradas ao 

longo do Município, em parceria com o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). 

Enfatizamos as ações integradas com forte atuação da fiscalização municipal de meio 

ambiente, GCM e a Polícia Militar Ambiental. Com isso, ampliamos a fiscalização 

ambiental em toda a extensão do Município, garantindo a conservação de 

remanescentes de Mata Atlântica, a preservação de recursos hídricos e de Fauna de 

nossa região. 
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Para o Meio Ambiente de São Sebastião Continuar Avançando em 

2021/2024, iremos: 

 

1. Implantar política de desenvolvimento econômico sustentável que proteja as 

florestas, a biodiversidade, recuperação e proteção do solo, dos recursos 

hídricos e de correta destinação aos resíduos sólidos; 

 

2. Implementar política ambiental e transversal, voltada para fortalecer os órgãos 

ambientais;  

 
3. Criar Sistema de Unidades de Conservação Municipal; 

 
4. Implantar o Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos; 

 

5. Ampliar o programa de coleta de materiais recicláveis, objetivando a redução da 

produção de lixo; 

 

6. Reestruturar a Cooperativa dos Catadores de Sucata de São Sebastião, em 

parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social; 

 

7. Ampliar os programas de recuperação e preservação ambiental de locais 

degradados; 

 
8. Elaborar o Plano Municipal de Arborização Urbana; 

 

9. Incentivar o desenvolvimento de ações de educação ambiental voltadas ao 

munícipe e ao turista; 

 

10. Reestruturar as ações do Viveiro Municipal, implantando um Viveiro Municipal na 

Costa Sul, ampliando o programa de compostagem, de poda de árvores, o 

cultivo de mudas frutíferas e plantas nativas; 

 

11. Estimular projetos de implantação e a expansão de hortas escolares e 

comunitárias, em parceria com a Secretaria de Educação e Fundo Social; 

 

12. Implantar parcerias com as associações de amigos do bairro para cuidar de 

áreas verdes, praias, do descarte correto dos resíduos sólidos, recicláveis e não 

recicláveis; 

 

13. Fortalecer o Programa de Educação Ambiental, implantando o “Centro de 

Educação Ambiental Municipal” em parceria com a Secretaria Municipal da 

Educação; 

 

14. Fortalecer o Licenciamento Ambiental Municipal; 
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15. Dar prosseguimento às ações do “Programa Município VerdeAzul”; 

 

16. Atualizar as Legislações que versam acerca da política municipal de Meio 

Ambiente; 

 

17. Implantar Bosques Urbanos no município; 

 

18. Aplicar as autuações previstas na Lei nº. 848/1992 e demais leis e decretos 

municipais com foco na prevenção de crimes ambientais e na conservação dos 

recursos naturais; 

 

19. Consolidar o “Plano de Monitoramento Mensal (PMM)”, aéreo e terrestre, em 

todo Município, mantendo o controle dos desmatamentos irregulares e o 

crescimento desordenado; 

 

20. Fortalecer a fiscalização ambiental por meio de ações integradas com demais 

órgãos de fiscalização, nos termos da Política Municipal de Meio Ambiente e 

legislação vigente;  

 

21. Criar mecanismos de proteção ambiental em parceria com o Parque Estadual da 

Serra do Mar (PESM) e Polícia Ambiental Militar, visando à ampliação da 

fiscalização da área do PESM dentro do município; 

 

 

 

3.10. Pesca e Agricultura – Do Fortalecimento à Produção Local 

 

 

Na área da Pesca e Agricultura, muitas foram as ações. Investimos na 

construção e reforma dos ranchos tradicionais e realizamos interferência a favor da 

pesca artesanal na Aprovação do Plano de Manejo da APA Marinha Litoral Norte. 

Oferecemos curso de POP (Pesca Profissional) para pescadores artesanais e de 

Marinheiro Auxiliar de Convés para condutores de embarcações; oferecemos, também, 

orientação aos pescadores no que tange à emissão da Nota de Produtor Rural. 

Protocolamos, junto ao Secretário Nacional da Pesca, em Brasília, uma solicitação para 

atualização das Legislações Pesqueiras, realizamos uma ação junto à Receita Federal 

no recadastramento dos pescadores artesanais para receber o seguro defeso e 

colocamos em operação a Fábrica de gelo do entreposto. 
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Para a Pesca e Agricultura de São Sebastião Continuar Avançando em 

2021/2024, iremos: 

 

 

1. Fomentar a cadeia produtiva dos setores da pesca, agricultura, maricultura e 

abastecimento; 

 

2. Implantar o “Programa Pesca Caiçara”, ampliando a Construção, Reforma e 

Regularização dos ranchos de pescadores artesanais nas praias onde existem 

núcleos de pesca, além de promover educação continuada do grupo de pessoas 

que atuam no setor pesqueiro, incentivando a organização social dos 

pescadores e valorizando a cultura caiçara da pesca artesanal também nos 

períodos de defeso; 

 

3. Construir o Mercado Municipal de São Sebastião para comercialização de 

produtos de nossa cidade; 

 

4. Apoiar instituições de pesquisa Públicas e Privadas no processo de 

mapeamento e identificação das áreas propícias para a pesca de cerco flutuante 

e incentivar sua ocupação através de fazendas marinhas; 

 

5. Promover ações de Educação Ambiental e de combate à pesca predatória em 

parceria com os órgãos de Meio Ambiente; 

 

6. Apoiar programas de pesquisas voltados ao desenvolvimento do setor 

pesqueiro; 

 

7. Realizar campanha de comercialização da produção de pescados do município, 

no mercado local (feiras, barracas, caminhão peixaria), com o propósito de 

agregar valor ao pescado e incentivar a população a comer peixe com preços 

mais acessíveis; 

 

8. Adotar incentivos fiscais para instalação de indústria de beneficiamento de 

pescados no município, por meio de Parceria Pública e Privada; 

 

9. Construir píer para carga e descarga de pescados; 

 

10. Apoiar a efetiva participação das organizações representativas do setor 

pesqueiros do município em fóruns específicos de pesca e aquicultura de 

integração regional, estadual e nacional; 

 

11. Fomentar o processo de regulamentação do setor pesqueiro, fortalecendo a 

Colônia de Pesca e demais Instituições representativas do setor; 

 



29 
 

12. Apoiar a implementação da infraestrutura de produção, beneficiamento e 

comercialização do pescado proveniente da pesca artesanal e da aquicultura do 

município; 

 

13. Implantar, por meio de Parceria Público Privada, um terminal turístico pesqueiro; 

 

14. Desenvolver projetos para aquisição de equipamentos e implementos agrícolas 

com atendimento prioritário ao agricultor familiar; 

 

15. Incentivar mecanismos de comercialização da agricultura familiar; 

 

16. Fomentar o apoio aos agricultores familiares através da doação de poda 

triturada para compostagem e cobertura de solo; 

 

17. Fortalecer a agricultura local através de oficinas para aprimorar técnicas de 

produção e cultivo; 

 

18. Regularizar os pequenos produtores de produtos de origem animal através do 

Serviço de Inspeção Municipal – SIM; 

 
19. Construir o novo píer do Bairro de São Francisco; 

 
20. Realizar manutenção dos ranchos de pesca. 

 

 

 

3.11. Assistência Social – Assistência e Valorização 

 

 

Nossas diretrizes para Assistência Social baseiam-se na construção de 

políticas efetivas de assistência, inserção e reinserção social para as pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. Atuamos de forma integrada com as forças de 

segurança na gestão de desastres naturais, sendo nosso plano de Gestão de Abrigos 

referência para a Defesa Civil do Estado. 

Dessa forma, destacamos muitas conquistas e grandes realizações, como: a 

reorganização do Sistema Único de Assistência Social, implantação de novos centros 

de Referência de Assistência Social, Apoio Social Móvel, fortalecimento de Programas 

de atenção à Pessoa Idosa, apoio às entidades sociais, oferta de diversos programas e 

projetos de apoio ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Realizamos, 

também, a oferta de qualificação profissional, por meio do maior programa de 

capacitação com cerca de 10.000 pessoas certificadas, priorizando o público de maior 

vulnerabilidade e risco social, com oferta descentralizada nas comunidades, 

expandindo os serviços sociais, fortalecendo e capacitando o Conselho Tutelar e 

criando um programa de atendimento às mulheres, a casa PodeRosa. 
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Para a Assistência Social de São Sebastião Continuar Avançando em 

2021/2024, iremos: 

 

 

1. Implantar Unidade do CRAS no bairro de Juquehy, visando ao atendimento das 

famílias em situação de vulnerabilidade social; 

 
2. Implantar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas faixas 

etárias de 0 a 6, de 6 a 15 e de 15 a 17 de anos, nos bairros de Juquehy, 

Boiçucanga e Maresias, visando à atenção a crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social; 

 
3. Ampliar os espaços físicos dos Centros de Referência Social garantindo um 

melhor atendimento à população; 

 
4. Implantar o Prontuário Eletrônico do SUAS com a informatização dos serviços 

da Assistência Social; 

 
5. Implantar o Programa de Capacitação Continuada para as equipes de trabalho, 

visando melhor qualidade de atendimento à população nos serviços 

socioassistenciais; 

 
6. Regulamentar o Sistema Único de Assistência Social em São Sebastião; 

 
7. Criar um Programa de Transferência de Renda Municipal para atendimento 

complementar às famílias de baixa renda; 

 
8. Regulamentar a concessão de Benefícios Eventuais, conforme previstos na Lei 

Orgânica da Assistência Social; 

 
9. Ampliar o "Projeto Ruas do Brincar", com fechamento de ruas nos bairros aos 

finais de semana para o incentivo às brincadeiras e ao lazer em família, em 

parceria com a Secretaria de Esportes; 

 
10. Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS para a 

construção, discussão e acompanhamento das políticas públicas de controle 

social, além da realização de fóruns e conferências; 

 
11. Promover a inclusão social da população em situação de risco, 

vulnerabilidade e pobreza, articulando ações intersetoriais visando à erradicação 

da pobreza; 

 
12. Ampliar a rede prestadora de serviços indiretos, mediante 

estabelecimento de novos padrões de relação institucional e observadas as 

diretrizes da Lei 13019/14; 

 
13. Ampliar a realização de Chamamentos Públicos, de acordo com a Lei 13019/14, 

para a realização de parcerias na implantação de Projetos de Assistência Social; 
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14. Padronizar a execução dos serviços socioassistenciais de acordo com as 

normas e diretrizes do Ministério da Cidadania; 

 
15. Implantar o Sistema Digital para Gestão das Parcerias com o 3º Setor; 

 
16. Garantir o regular funcionamento dos Conselhos Tutelares por meio de 

programa ininterrupto de capacitação continuada e estrutura adequada para o 

funcionamento; 

 
17. Adquirir novos veículos, para as ações sociais que necessitam de transporte de 

material; 

 
 
 
 
 
 

3.12. Cultura – Patrimônio Cultural 

 

 

Ser Sebastianense é nosso orgulho e o resgate da nossa Cultura teve 

destaque importante até este momento em nosso governo. Implantamos e expandimos 

as atividades nos Polos Culturais em todo município, fortalecemos a estrutura e os 

trabalhos da Fundação Deodato Santana. Investimos em exposições e na criação de 

museus com história local, produzimos materiais didáticos sobre a história de nossa 

cidade, investimos na formação e no aperfeiçoamento dos agentes culturais, apoiamos 

diversos projetos culturais e trouxemos de volta a qualidade do Carnaval de São 

Sebastião.  

Um importante marco de nosso governo foi a inauguração da Nova Biblioteca e 

Videoteca Municipal, construída em um espaço que faz parte da história de São 

Sebastião, devolvendo ao cidadão um grande equipamento de incentivo à leitura e à 

pesquisa, ampliando o conceito da biblioteca para um espaço de coworking, encontros, 

além de apresentações e manifestações culturais. 

 

 

Para a Cultura de São Sebastião Continuar Avançando em 2021/2024, iremos: 

 

1. Implantar a Lei de Incentivo Fiscal à Cultura de São Sebastião; 

 

2. Construir Centros Culturais nos bairros da Costa Sul do município;  

 

3. Implantar o Complexo Cultural na Costa Norte do município, contemplando salas 

de apresentações e ensaios, sala de exposições, biblioteca e videoteca, oficinas 

culturais e espaços para cursos técnicos e profissionalizantes em Arte nas mais 

variadas linguagens artísticas;  
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4. Adequar os Espaços Culturais - Casa da Cultura, Casa da Música, Casa das 

Artes, Teatro Municipal, Biblioteca Central, Museu de Arte Sacra, Batuíra, Museu 

do Bairro de São Francisco, Museu da Enseada, Complexo Cultural da Costa 

Norte - para atendimento a todas as questões ligadas ao acesso e à 

acessibilidade aos bens culturais; 

 

5. Ampliar a estrutura dos centros e espaços culturais por todo o município, 

expandindo a utilização da Casa da Cultura, Casa da Música, Casa das Artes, 

Batuíra e Complexo Cultural da Costa Norte para realização de atividades 

culturais descentralizadas e para o uso por grupos independentes aos finais de 

semana; 

 

6. Implantar programa contínuo de ações descentralizadas de fruição e formação 

artística e cultural em todo o território municipal, nas mais variadas linguagens 

artísticas; 

 

7. Consolidar a implantação do Plano Municipal de Cultura, potencializando todas 

as estruturas do Sistema Municipal de Cultura; 

 

8. Ampliar o atendimento das oficinas culturais, dando continuidade ao 

investimento de recursos voltados à contratação de artistas orientadores e às 

estruturas dos espaços; 

 

9. Ampliar as ações de formação artística e cultural, em especial por meio dos 

cursos técnicos e profissionalizantes em Arte no município; 

 

10. Fomentar, por meio de editais voltados a coletivos artísticos, espaços 

independentes de arte e cultura e grupos de cultura tradicional locais;  

 

11. Fortalecer as atividades de salvaguarda da Cultura Tradicional Caiçara e do 

patrimônio histórico cultural e imaterial de São Sebastião; 

 

12. Ampliar os investimentos no Museu Caiçara; 

 

13. Reformar a Casa Severino Ferraz para guarda e exposição do material ligado ao 

patrimônio material e imaterial e à memória de São Sebastião; 

 

14.  Reformar a Casa da Música para implantação de Cursos Profissionalizantes em 

música e implantação de estúdio público de gravação sonora e musical;  

 

15. Reformar o prédio da antiga biblioteca municipal central, destinando-o ao 

Arquivo Histórico Municipal; 

 

16. Ampliar Infraestrutura das praças de artesanato nos bairros da Costa Sul e 

Complexo Turístico da Rua da Praia; 
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17. Reabrir o Sítio Arqueológico de São Francisco, com estrutura para parada de 

veículos e receptivo para visitantes, estudantes, pesquisadores e turistas; 

 

18. Restaurar a fachada e o telhado do Convento do Bairro de São Francisco 

através de parcerias; 

 

19. Incentivar a criação de corpos estáveis mantidos pela FUNDASS e ações de 

salvaguarda das manifestações culturais tradicionais; 

 

20. Ampliar os recursos humanos da FUNDASS e das equipes técnicas por meio de 

concursos públicos; 

 

21. Implantar espaço de fortalecimento às atividades ligadas ao audiovisual e ao 

cinema, como museu da imagem e do som municipal e film commission 

municipal; 

 

22. Criar mecanismos para captação de recursos para o Fundo Municipal de Cultura 

de São Sebastião; 

 

23. Potencializar as políticas afirmativas de valorização da cultura tradicional, de 

matriz africana e da diversidade por meio de ações contínuas nas mais variadas 

linguagens artísticas;  

 

24. Elaborar projetos descentralizados de incentivo à leitura e à literatura, em 

especial à literatura que exalta a Cultura Tradicional Caiçara; 

 

25. Criar a rota de divulgação dos ateliês e demais pontos de cultura independentes 

para fortalecimento do Turismo Cultural e da Economia Criativa em São 

Sebastião; 

 

26. Fortalecer a rede de museus, mantendo capelas históricas tombadas como 

"Espaços da Memória"; 

 

27. Construir o Centro da Cultura Indígena na Aldeia Rio Silveiras, estabelecendo 

novo roteiro cultural e turístico; 

 

28. Fortalecer as ações culturais na Rua da Praia, Barra do Una, Juquehy, Barra do 

Sahy, Boiçucanga, Maresias, São Francisco e Enseada e próximo aos ranchos 

tradicionais de pesca para fortalecimento do comércio local e das comunidades 

pesqueiras, como ação do “Programa Pesca Caiçara”. 

 
29. Publicação do IPAC – Inventário do Patrimônio Arquitetônico Cultural de São 

Sebastião, dentre outros inventários ligados ao patrimônio e auxílio ao 

CONDEPHAAT, na revisão da área de tombamento no Bairro de São Francisco 

e Centro Histórico; 
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3.13. Esporte e Lazer – Promoção da Saúde, Bem Estar e Qualidade de Vida. 
 

 

 

No esporte, estabelecemos ações intersetoriais com Saúde, Educação e 

Cultura de forma a promover o esporte, a atividade física e o lazer. Garantimos o 

acesso de todos às atividades físicas, desportivas e de lazer e criamos programas 

específicos para atingir a todos os públicos, sempre amparados por profissionais 

capacitados e competentes, bem como investimos em grandes melhorias nos 

equipamentos e materiais esportivos. Estamos finalizando a construção e entrega de 3 

novos ginásios esportivos, reformando o tradicional ginásio José de Souza “Gringão”, 

fizemos a recuperação das estruturas dos CAES, realizamos mais de 500 eventos 

esportivos, três edições do JORI e duas edições dos Jogos Regionais para nosso 

município. Valorizando os esportes náuticos, uma de nossas grandes vocações, 

realizamos importantes competições nacionais e internacionais no Surf, competições 

de Vela, resgatando o esporte e trazendo mais qualidade de vida ao Sebastianense. 

 

Para o Esporte de São Sebastião Continuar Avançando em 2021/2024, iremos: 

 

 

1. Intensificar a divulgação do município de São Sebastião no âmbito Regional, 

Estadual, Nacional e Internacional por meio da prática de esportes náuticos, 

esportes de praia, esportes radicais e esportes de aventura; 

2.  Construir a "Escola de Esportes Náuticos Mario de Souza Oliveira", criando 

bases na Costa Norte, Costa Sul e Região Central; 

3.  Construir ginásios poliesportivos, com dimensões oficiais, na Costa Sul, nos 

bairros de Boiçucanga e Cambury; e Costa Norte, no bairro da Enseada; 

4. Construir três Centros de Artes Marciais - na Costa Sul, Centro e Costa Norte;  

5. Promover a adequação e manutenção contínua das estruturas públicas dos 

campos de futebol e quadras poliesportivas do município;  

6. Ampliar o número de campos de futebol Society; 

7. Construir o Centro de Treinamento de Excelência de Ginástica Rítmica e 

Ginástica Artística; 

8. Modernizar a Pista Municipal de Atletismo para ampliação do atendimento; 

9. Implantar, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, o "Contra 

Turno Escolar Esportivo" conforme o “Programa Assim eu Aprendo muito mais”; 

10. Elaborar projetos para captação de recursos públicos e privados para o 
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desenvolvimento de atividades de iniciação e formação esportiva para todas as 

faixas etárias da população, com abrangência à PCD (Pessoa com Deficiência);  

11. Ampliar o número de academias ao ar livre nos bairros, disponibilizando 

equipamentos adaptados para Pessoas Idosas e PCD (Pessoa com Deficiência);  

12. Ampliar os espaços públicos de lazer com a existência de estrutura para jogos 

de tabuleiro (dominó, damas e xadrez); 

13. Promover o uso comunitário dos espaços esportivos nos finais de semana, em 

parceria com as associações de bairros, incentivando a prática da atividade 

física;  

14. Ampliar as ações do Programa "Força Atleta", com a finalidade de apoio e 

suporte financeiro para formadores esportivos e atletas;  

15. Implantar a "Lei Municipal de Incentivo ao Esporte", promovendo a prática 

esportiva e a qualidade de vida, incentivando pessoas físicas e jurídicas a 

destinarem parte dos impostos para projetos aprovados pelo Conselho Municipal 

do Desporto; 

16. Incentivar a prática esportiva como ação de Promoção à Saúde e à Qualidade 

de Vida, de forma integrada com as Secretarias de Saúde, Educação e 

Desenvolvimento Econômico e Social, por meio do “Programa Vida Ativa 

Sebastianense”; 

17. Ampliar a divulgação do calendário integrado de eventos e competições 

esportivas de nível municipal, estadual, nacional e internacional, fomentando a 

participação dos atletas do município; 

18. Fortalecer os "Jogos Interescolares”, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação; 

19. Realizar o "Fórum de Esportes" na Semana Municipal da Educação Física, 

proporcionando capacitação e aprimoramento dos profissionais de Educação 

Física e demais profissionais. 

20.  Ampliar o atendimento aos "Atletas da Melhor Idade” com polos regionais para 

formação e manutenção de equipes para os "Jogos dos Idosos de São 

Sebastião - JISS" e para representação do município nos "Jogos da Melhor 

Idade - JOMI"; 

21. Ampliar a oferta de qualificação técnica e profissional para os servidores 

públicos da Secretaria de Esportes; 

22. Criar o "Centro de Avaliação e Reabilitação Esportiva" voltado para o 

atendimento dos atletas das equipes municipais de competição e dos alunos da 

Secretaria de Esportes; 
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23. Ampliar a oferta de espaços públicos para realização de atividades físicas como 

Yoga, Alongamento, Ginástica, Pilates, dentre outras; 

24. Ampliar a oferta de atividades físicas para grupos especiais como gestantes, 

PCD (Pessoa com Deficiência) e pessoas portadoras de doenças crônicas e 

agravos não transmissíveis como diabetes, hipertensão, dentre outros; 

25. Construir a nova sede da Secretaria Municipal de Esportes integrada ao Ginásio 

José de Souza “Gringão”;  

26. Construir a cobertura da piscina do CAE do Pontal da Cruz; 

27. Implantar um complexo esportivo para atendimento do munícipe e do servidor 

público; 

28. Ampliar a oferta pública e a prática de esportes de praia em toda a extensão do 

município, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo; 

29. Reformar, ampliando e modernizando as estruturas dos CAEs;  

30. Reformar as coberturas das quadras poliesportivas e as estruturas públicas de 

apoio; 

31. Reformar a "Área de Lazer do Itatinga", implantando sala de apoio, banheiros e 

bebedouro; 

32. Regularizar a área do "Campinho do Mirante" com a construção de estruturas 

públicas (sala de apoio, banheiros e bebedouro); 

33. Regulamentar os roteiros e trilhas ciclísticas na extensão do município, 

conciliando a prática esportiva com o ecoturismo; 

34. Criar o calendário de "eSports" (Esporte eletrônico, ciberesporte ou esports) com 

atividades e competições voltadas para a inclusão do público Geek de crianças 

e adolescentes, além do público adulto; 

35. Construir o "Centro de Treinamento Municipal de Surf", visando qualificar o 

processo de iniciação, formação e o treinamento esportivo realizado pelas 

escolinhas, ampliando sua oferta nos bairros. 

36. Fortalecer o Conselho Municipal de Esportes como órgão de participação 

popular; 
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3.14. Turismo – São Sebastião, programa para o ano inteiro! 

 

 

Nossas diretrizes para o turismo de São Sebastiao estão baseadas nos 

potenciais atrativos naturais e na beleza exuberante de nossa cidade. A atividade 

turística caracteriza-se por uma grande variedade de oportunidades de negócios. 

Fortalecemos o planejamento e o ordenamento das atividades turísticas no nosso 

município, tornando São Sebastião o “Destino Número 1 de Turismo de Praia e Sol do 

Estado de São Paulo”, tendo suas areias consideradas as mais limpas do Litoral Norte 

de acordo com o Instituto Argonauta.  

São Sebastião passou a ser reconhecida no mundo devido à criação e à 

consolidação de um amplo calendário de eventos anual, pensando em todos os 

períodos e não somente na alta temporada, movimentando e fomentando a economia 

local. Com isso registramos significativo aumento de turistas internacionais em nossa 

cidade. Implantamos Centros de Informações Turísticas com material turístico em 

vários idiomas. Qualificamos profissionais para atuação no turismo receptivo durante o 

ano inteiro. 

 

 

 

 

Para o Turismo de São Sebastião Continuar Avançando em 2021/2024, iremos: 

 

 

1. Implantar o “Observatório do Turismo” para produção de informações 

específicas sobre o fenômeno turístico no Município de São Sebastião, 

contribuindo com a coleta, tratamento, análise, geração e monitoramento de 

dados e informações;  

 

2. Criar o Centro de Convenções Costa Sul para a realização de exposições, 

eventos e congressos; 

 

3. Implantar o “Programa Turismo Sustentável”, incorporando o Turismo Náutico e 

o Ecoturismo, reestruturando o programa municipal (ecoturismo), especificando 

áreas e/ou espaços autorizados para prática de turismo (esporte) de aventura, 

como cascading, rapel, tirolesa, mergulho, observação de pássaros, de baleias, 

passeios de jipe e mountain bike; 

 

4. Implantar um programa de orientação aos turistas através de cartilhas 

educativas com informações a quem visita o município, possibilitando, dessa 

forma, que o turista reconheça a especificidade de cada região visitada;  

 

5. Estruturar nas áreas turísticas da Costa Norte à Costa Sul do município, com 

implantação de banheiros públicos; 

 



38 
 

6. Promover a capacitação, qualificação e a requalificação dos agentes atuantes 

em toda a cadeia produtiva do turismo, nos diversos níveis hierárquicos, tanto do 

setor público quanto do setor privado, visando ocupar os novos postos gerados 

ocasionados pelo desenvolvimento do turismo no comércio local; 

 

7. Valorizar novos atrativos turísticos no município;  

 

8. Fortalecer a divulgação dos atrativos turísticos do município em feiras regionais, 

nacionais e internacionais; 

 

9. Fomentar Atividades Características de Turismo (ACT), aumentando sua 

participação na atividade econômica; 

 

10. Ampliar a estrutura para o “Programa Turismo de Acessibilidade”, para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida no município, adequando espaços e/ou 

áreas de interesse ou potencial turístico de acordo com a lei de acessibilidade, 

no intuito de promover o município como destino de turismo para pessoas com 

deficiência; 

 

11. Intensificar a captação de recursos específicos para atividade turística oriundos 

da esfera Federal, Estadual e Privada; 

 

12. Fomentar o calendário de eventos integrado às áreas de Esporte, Cultura e Meio 

Ambiente, com a realização de novos eventos para atrair visitantes no município, 

fortalecendo as atividades ligadas ao setor turístico como Hotéis, Pousadas, 

Restaurantes, Bares, Casas Noturnas, Agências de Passeios;  

 

13. Fortalecer o Consórcio Litoral Norte Paulista; 

 

14. Implantar novos Centros de Informações Turísticas;  

 

15. Identificar novos recursos de cunho natural, cultural e histórico, inventariando-os, 

visando à adequação desses espaços e/ou áreas para recepção turística, 

caracterizando-os como atrativos turísticos; 

 

16. Formatar novos roteiros turísticos no intuito de fortalecer a capacidade de 

atividades do município, por meio da elaboração de roteiros que ofertem opções 

de passeios e demanda turística; 

 

17. Gerar novos postos de trabalho por meio do fortalecimento da atividade e da 

construção, recuperação e adequação dos equipamentos e atrativos turísticos; 

 

18. Ampliar a inserção dos formados pelo Centro Integrado Profissionalizante – CIP 

nos cursos de turismo, hospitalidade e áreas afins no mercado turístico local e 

regional; 
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19. Implantar o “Programa Turismo Religioso”, explorando e contando a nossa 

história com roteiros entre as capelas e museus tombados pelo patrimônio 

cultural municipal. 

  

20. Ampliar o incentivo à iniciativa privada para elaboração de roteiros e pacotes 

turísticos para serem comercializados por agências e operadoras de turismo 

emissivo, expondo e comercializando tais roteiros e pacotes nas feiras de 

turismo de que o Município e o Circuito Litoral Norte Paulista participarem; 

 

21. Fortalecer o Turismo de Pesca no “Programa Pesca Caiçara”, com a 

estruturação e criação de espaços para fiscalização, reservas e agendamentos 

de saídas.  

 

22. Estabelecer, em cooperação com as entidades representativas dos segmentos 

turísticos, normas padronizadas e regulamentos relativos aos serviços prestados 

para referenciar os programas de qualificação profissional e orientar a melhoria 

da qualidade e segurança dos serviços prestados aos turistas, a exemplo de 

cursos de profissionalização para receptivos, em parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Social; 

 

23. Fortalecer ações de promoção, marketing e apoio à comercialização do destino 

São Sebastião/Circuito Litoral Norte Paulista, tornando o município um produto 

desejado dentro do mercado turístico nacional e internacional; 

 

24. Fornecer subsídios, apoiando potenciais investidores do setor de turismo, 

principalmente dos serviços que o município não disponibiliza, para recepção da 

demanda turística, como casa de câmbio, agência de receptivo, transporte 

turístico, entre outros serviços de relevância ao atendimento e satisfação à 

entrada do turista no município  

 

25. Ampliar a melhoria contínua dos equipamentos turísticos que são ou estão sob 

responsabilidade pública, como sistema de sinalização turística, centro de 

informações turísticas, terminal rodoviário, espaços para exposição de 

artesanatos, trilhas oficializadas, píeres de atracação, mirantes, entre outros 

espaços de importância turística; 

 

26. Implantar novas estruturas para motivar a prática do cicloturismo, em parceria 

com as Secretarias de Meio Ambiente e Esporte; 

 

27. Estruturar o município com vistas à recepção de Cruzeiros Marítimos e Marinas 

Públicas; 

 

28. Fortalecer as parcerias com o terceiro setor para sediar eventos; 

 

29. Fortalecer o Conselho Municipal de Turismo; 
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30. Implantar o “Programa Turismo Empresarial”, incentivando sua realização nos 

espaços públicos e privados do município, uma vez que é de grande importância 

para o crescimento da economia;  

 

31. Fortalecer o “Programa de Retomada do Turismo pós pandemia da Covid-19”, 

visando tornar o município reconhecido nacional e internacionalmente como 

local seguro a ser visitado de acordo com os padrões da OMS;  
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3.15. Pessoa com Deficiência e Idoso – Atenção e Carinho 

 

São Sebastião está entre os 10 melhores municípios no Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS), sendo um dos poucos no país que apresenta uma 

secretaria específica para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência e dos 

idosos, tendo muitos avanços e consolidando programas voltados para atenção 

integral às pessoas com deficiência e idosos.  

Ampliamos e investimos no “Programa de Praia Acessível”, ofertamos cursos 

de formação profissional, criamos a “Oficina de Acesso” e implementamos novos 

projetos e campanhas de prevenção a acidentes e às deficiências, além de reativar o 

Conselho do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Realizamos a Conferência 

Municipal da Pessoa Idosa e também ampliamos o número de vagas em instituições 

de longa permanência, além de zerarmos a fila de órteses e próteses em parceria 

com a AACD. 

 

Para a Pessoa com Deficiência e Idoso de São Sebastião Continuar 

Avançando em 2021/2024, iremos: 

 

1. Fortalecer  a parceria com a instituição; 

 

2. Implantar o Centro Dia da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência; 

 

3. Implantar a Clínica-Escola para Autistas; 

 

4. Apoiar o conselho da Pessoa com Deficiência e Conselho do Idoso; 

 

5. Expandir o Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência e do Idoso 

de forma descentralizada (Região Central, Costa Norte e Costa Sul); 

 

6. Ampliar o “Programa Mais Vida”; 

 

7. Fortalecer políticas de empregabilidade inclusiva, com a criação de serviços 

em parceria com empresas privadas e públicas; 

 

8. Simplificar o atendimento das pessoas com deficiência e idosos nas 

repartições públicas; 

 

9. Ampliar o “Programa Comunicação Inclusiva” para pessoas com deficiência 

sensorial; 

 

10. Ampliar “Programa de Tecnologia Assistiva”;  

 

11. Aumentar ações do projeto Educação Financeira e Direito do Consumidor; 
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12. Ampliar as instituições de longa permanência para idosos e para pessoas 

adultas com deficiência (19 a 59 anos); 

 

13. Garantir projetos aos idosos e às pessoas com deficiência indígenas e de 

regiões distantes; 

 

14.  Promover política habitacional para idosos e pessoas com deficiências; 

 

15.  Fortalecer o “Programa Praia Acessível” e demais projetos, com garantia 

de acessibilidade e inclusão de idosos e de pessoas com deficiências, tais 

como: “Turismo de Aventura Especial”, trilhas, projetos culturais e 

esportivos; 

 

16.  Promover a qualificação de idosos e pessoas com deficiência; 

 

17. Estabelecer programas de acessibilidade (urbanística, arquitetônica, de 

informação, comunicação e transporte); 

 

18. Fomentar parcerias com órgãos e instituições para desenvolvimento de 

projetos; 

 

19. Fortalecer, junto à rede de ensino, ações educativas, de conscientização, 

de formação e campanhas referentes às pessoas com deficiência e idosos; 

 

20. Implementar a acessibilidade do site da prefeitura municipal para pessoas 

com deficiência visual e auditiva; 

 

21. Ampliar o cadastramento das pessoas com deficiência e dos idosos; 

 

22. Implantar carteirinha de identificação de pessoas com deficiência; 

 

23. Ampliar o programa de apoio multiprofissional, realizando a avaliação da 

CIF, qualidade no serviço de atendimento a denúncias e necessidades 

diversas junto à rede; 

 

24. Efetivar o rastreamento e detecção precoce de atrasos do 

neurodesenvolvimento em crianças de 0 a 36 meses, com encaminhamento 

para órgãos competentes; 

 

25. Realizar, continuamente, capacitação de profissionais referente à aplicação 

M-chat, avaliações e outros; 

 

26. Implantar serviço Central de LIBRAS para surdos; 

 
27. Criar cartilhas e campanhas sobre direitos e assuntos referentes a pessoas 

idosas e pessoas com deficiência; 
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28. Criar rotas acessíveis; 

 

29. Implantar políticas públicas a partir do resultado de pesquisas realizadas 

com idosos e pessoas com deficiência, priorizando suas necessidades; 

 
30. Intensificar, junto aos órgãos competentes, ações de proteção e 

atendimento a idosos e pessoas com deficiência em situação de violência; 

 

31. Implantar protocolo de saúde do idoso, garantindo equipe especializada em 

gerontologia e médico geriatra, em parceria com a Secretaria de Saúde; 

 

32. Promover a articulação com secretarias, fundações e instituições para 

garantir os direitos dos idosos e pessoas com deficiência; 

 

33. Criar oficinas multidisciplinares de atividades, em bairros, com garantia de 

vagas para idosos e pessoas com deficiência; 

 

34. Criar academia de musculação adaptada para idosos e pessoas com 

deficiência, possibilitando treinamento de atletas para esporte paralímpico e 

para campeonatos de idosos. 
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3.16. Gestão Governamental –Trabalho e Transparência 

 

 

Desde o primeiro dia de governo, nosso modelo de administração pública foi 

pautado na responsabilidade, transparência, modernidade e na proximidade com o 

cidadão. Estabelecemos ações voltadas para o fortalecimento da administração pública 

municipal, garantindo a presença do serviço junto ao cidadão, implantando um canal de 

comunicação com a sociedade, qualificando o serviço de ouvidoria municipal e 

implantamos o Programa Governo Aberto, em parceria com Controladoria Geral da 

União. Ouvimos e buscamos resolver os vários anseios dos munícipes. Iniciamos o 

estudo para a implantação do Plano de Cargos dos servidores, aprovamos projeto de 

lei que cria a Escola de Governo, estruturamos e criamos o Instituto de Previdência de 

São Sebastião – São Sebastião Prev -, incentivamos e fortalecemos os Conselhos 

Municipais e implantamos um importante e grandioso equipamento público, o “Agiliza 

São Sebastião”, que concentra diversos serviços ao cidadão de forma eficiente e 

integrada. 

 

 

 

Para a Gestão Governamental de São Sebastião Continuar Avançando em 

2021/2024, iremos: 

 

 

1. Ampliar a prática de gestão com transparência, ética e participação efetiva 

segundo o conceito do estado mobilizador como estratégia de governança 

digital que propicie o fortalecimento da democracia, trazendo ao debate 

municipal a questão do pacto federativo; 

 

2. Acompanhar e desenvolver ações que busquem subsidiar o trabalho do 

Instituto de Previdência do Município de São Sebastião – São Sebastião 

Prev, visando dar transparência aos servidores municipais; 

 

3. Implementar o projeto da construção do Centro Administrativo na região 

central com Parceria Público Privada; 

 

4. Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores 

públicos municipais; 

 

5. Ampliar o fortalecimento do Governo Eletrônico, integrando todas as áreas 

e setores da Prefeitura a fim de facilitar o acesso aos serviços públicos 

municipais por meio do “Agiliza São Sebastião”; 

 

6. Fortalecer os serviços de atendimento e ouvidoria, facilitando o atendimento 

da população; 
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7. Construir a sede da Escola de Governo em parceria com a ETEC/FATEC, 

buscando recursos na esfera estadual, implementando o “Plano Municipal 

de Qualificação Profissional dos Servidores Municipais”;  

 

8. Fortalecer as relações com as diversas associações de bairros; 

 

9. Acompanhar o controle social por meio do estreitamento do relacionamento 

do Governo Municipal com os conselhos de políticas públicas, ampliando as 

estruturas da Casa dos Conselhos. 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 

 

 

 

 

Coligação “Para São Sebastião Avançar Mais” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


