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1. Apresentação
Este Plano apresenta as propostas defendidas pelos candidatos a prefeito e
vice-prefeito, Cícero Almeida e Galba Novaes, na Coligação Pra Maceió Voltar a
Crescer, para o período 2017-2020.
O conteúdo das propostas foi desenvolvido com base em consulta popular
aos

maceioenses,

através

www.maceiomaispertodevoce.com.br/,

da
bem

internet
com

através

no
do

endereço
resultado

dos

Seminários Temáticos onde foram discutidos assuntos de interesse prioritário para a
capital alagoana, no campo dos segmentos produtivos e sociais.
Com base nessa consulta, o PMDB representado pela Fundação Ulysses
Guimarães (seccional Alagoas) disponibilizou para o conhecimento dos candidatos
as principais demandas da população que foram transformadas em propostas de
Programa de Governo, consolidando o que foi possível captar das prioridades eleitas
por uma parcela significativa da sociedade civil organizada de Maceió e pelos
cidadãos.
Trilhando o caminho de uma nova forma de administrar, a gestão municipal
procurará inserir técnicas inovadoras de planejamento, acompanhamento e
governança, tanto organizacional quanto corporativa. O modelo de governança
corporativa será essencial para dá eficiência e eficácia a gestão municipal e para
que as políticas públicas alcancem seus objetivos mais rápidos e satisfaça os
interesses da sociedade maceioense.
Assim, será implantado um modelo composto de ações de incentivo, de
monitoramento e de avaliação, que o Prefeito se utiliza para assegurar que a
atuação dos Secretários Municipais e dos Dirigentes de Órgãos esteja alinhada aos
objetivos estratégicos da gestão municipal e aos interesses da população da capital
alagoana.
Portanto, é com a proposta apresentada neste documento que a candidatura
de Cícero Almeida, para Prefeito, e Galba Novaes, para Vice-prefeito acredita num
retorno de crescimento a curto prazo e o pronto reestabelecimento de Maceió como
uma capital mais pujante economicamente, solidária socialmente, confortável
urbanamente e sustentável ambientalmente.
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2. Pra Maceió Voltar a Crescer
Desenvolvimento com qualidade de vida e crescimento econômico é o
objetivo da estratégia de governo para o quadriênio 2017-2020 que a coligação Pra
Maceió Voltar a Crescer propõe para que Maceió saia da inércia administrativa
atual e passe a dispor de um processo dinâmico de gestão alicerçado no
planejamento

e

rigoroso

acompanhamento

no

cumprimento

das

metas

estabelecidas, com adoção de práticas modernas de governança.
Nos mandatos 2005-2008 e 2009-2012 a população de Maceió participou,
acompanhou e aprovou o processo de transformação da cidade onde a mobilidade e
a expansão urbana tiveram avanços excepcionais.
Nos dois mandatos foram construídas diversas obras estruturantes como os
viadutos que permitiram uma comunicação maior entre a parte baixa e a parte alta
da cidade nas regiões da Ladeira do Brito, Parque Gonçalves Ledo, Avenida
Thomaz Espíndola, Ladeira Geraldo Melo e Avenidas Gustavo Paiva e Leste-Oeste,
sem os quais os fluxos de veículos seria impossível em qualquer parte da cidade.
Além dos viadutos, foram entregues novos corredores viários, novas avenidas
e ruas de interseção com destaque para as ligações: Jaraguá – Pajuçara, pelo Porto
de Maceió; Íris Alagoense – Leste/Oeste; Praça Santa Rita – Leste/Oeste; Avenidas
Abílio Diniz, Márcio Canuto e Pierre Chalita; e, a abertura e terraplanagem das
Avenidas Josepha de Melo, Litorânea e Ecovia Norte.
Em todos os cinquenta bairros da cidade foram executadas obras de
relevância como a pavimentação de corredores de transporte, a exemplo das
ligações Gruta - Murilópolis, Graciliano Ramos – Village Campestre e Moacir
Andrade – Selma Bandeira. Ainda, em todas as grandes e principais avenidas da
cidade sofreram intervenções da municipalidade, através de pavimentação asfálticos
recuperados. Foram feitas também obras de drenagem e pavimentação de
aproximadamente duas mil ruas em vários pontos da cidade, sem distinção
geográfica, de maneira democrática, mas sempre privilegiando as regiões mais
carentes do município.
Ainda no tocante as intervenções urbanas, foram feitas desobstruções de vias
com realocação, de maneira planejada e digna, de comerciantes, objetivando a
implantação dos primeiros trechos do sistema viário VLT.
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A orla marítima e o centro da cidade foram completamente redefinidos
urbanisticamente, tornando-os muito mais confortáveis e privilegiando a população
que se desloca em transportes públicos, bicicletas etc. A orla sofreu um processo de
planejamento urbanístico e, até hoje, é alvo de muito elogios país afora pelo seu
projeto arrojado e valorização da natureza.
Os habitantes da zona norte da cidade conviveram por mais de quarenta anos
com uma incômoda chaga urbana representada pelo lixão de Cruz das Almas, que
só foi definitivamente eliminado após a construção e funcionamento do aterro
sanitário na zona rural de Maceió. Tal ação além de proporcionar uma destinação
correta dos resíduos sólidos se constituiu na maior obra de saneamento da cidade
dos últimos trinta anos. Apesar dos grandes benefícios prestados à saúde pública e
ao meio ambiente, a eliminação de tal estorvo proporcionou a expansão da cidade,
iniciando uma nova etapa de desenvolvimento para o litoral norte, destacando a
instalação do Shopping Parque Maceió, a construção das avenidas Josepha de Melo
e via Litorânea, o início das obras de duplicação da AL-101 Norte pelo governo do
Estado e a instalação de empreendimentos comercias e residenciais responsáveis
pela geração de empregos e renda na região.
Para viabilizar as ações nas áreas sociais, nesses dois mandatos a prefeitura
investiu na formação de um quadro de recursos humanos para o exercício das
atividades fins, com a realização de concursos públicos, atendendo notadamente as
necessidades nas áreas de educação, saúde e assistência social.
Por intermédio dessas medidas, a educação municipal avançou e teve como
destaque o fiel cumprimento dos programas letivos durante oito anos, sem
paralisações, onde o respeito para com os trabalhadores foi decisivo para a melhoria
dos índices de aprendizagem, bem como a garantia da aplicação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), como mecanismo de ampla redistribuição de
recursos vinculados à educação no município. Assim, foram asseguradas a
construção novas unidades escolares, reformas e ampliações, inclusive a instalação
da primeira escola em tempo integral do estado de Alagoas. Um convênio firmado
com o Ministério da Educação no último ano de gestão garantiu os recursos para a
construção de quatorze creches e a reforma de toda rede de ensino do município.
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Na saúde, a atenção básica foi reforçada pela construção de importantes
unidades de saúde, a exemplo das unidades Ib Gatto Falcão, no Tabuleiro, Aliomar
Lins, no Benedito Bentes e, João Paulo II, no Jacintinho, além da abertura de
unidades nos conjuntos Medeiros Neto e Jacarecica, e reformas de dezenas de
unidades. O PAM Salgadinho cumpriu seu papel como importante centro de
especialidades, abrigando vários programas como o de controle da hipertensão e
diabetes. O laboratório central (LACLIN) foi um importante instrumento de suporte
das unidades de saúde e a maternidade Denilma Bulhões, que prestou um
atendimento inestimável para a população do Benedito Bentes. O acesso aos
produtos da farmácia básica atingiu uma eficiência adequada. Os agentes de
combate às endemias tiveram sua situação de trabalho regularizada, sendo
beneficiados mais de quatrocentos agentes que trabalhavam em condições ilegais.
Foi implantado o plano de cargo e salário dos médicos e realizado concurso púbico
para todas as áreas de saúde. Desta forma, a proporção da população de Maceió
atendida por equipes da Estratégia Saúde da Família ampliada.
Na Assistência Social o quadro efetivo foi formado pelas nomeações dos
profissionais concursados. A rede de assistência foi reforçada com a implantação
dos CRAS em diversos bairros, e CREAS. Junto com a formação desta estrutura, foi
possível viabilizar e ampliara as políticas de assistência como o Cadastro Único, o
Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada.
Nas medidas protetivas se destaca a implantação do Centro de Acolhimento
para a Mulher Vítima de Violência. A Creche Adoção recebeu atenção prioritária e,
para população de rua, foi instituído o Programa de Consultório de Rua e o Abrigo
Noturno. Os convênios com a rede filantrópica garantiram de forma suplementar
toda demanda desta área. Foi entregue para os trabalhadores do centro da cidade o
restaurante popular com fornecimento de alimentos de qualidade a baixíssimo preço.
Foi mantido initerruptamente o plantão social para o atendimento das demandas
urgentes e o Programa de Apoio Materno com distribuição de cestas básicas para as
gestantes carentes.
A área habitacional foi uma política que partiu praticamente do marco zero e
chegando avançar, junto com o sucesso das articulações com o governo federal,
para a construção de mais de cinco mil residências populares. Assim, tornou-se
possível a construção dos conjuntos habitacionais Cidade Sorriso I e II, bem como a
Vila dos Pescadores. O Programa Minha casa Minha Vida recebeu apoio integral da
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Prefeitura, inclusive com o compromisso da construção dos equipamentos
comunitários, o que assegurou a viabilização da construção de milhares de unidades
habitacionais.
A política de desenvolvimento econômico foi executada de maneira integrada
entre os vários órgãos de governo. O setor de turismo foi o carro chefe desta
política, priorizando-se a presença de Maceió e suas potencialidades nos principais
encontros de negócios do país, o que permitiu a atração de empresas de produção
e serviços dessa cadeia, assim como o aumento do fluxo turístico em nossa cidade.
A grande frequência de eventos realizados na capital alagoana contribuiu
para aumentar o fluxo de turistas, atrair a atenção de operadores de viagens,
crescer o interessa da mídia nacional e internacional e fortalecer o trade turístico
local.
Centros de Atendimento ao Turista foram implantados em lugares de grande
circulação de visitantes como em shoppings, orla, rodoviária, aeroporto, mercado de
artesanato e Centro de Convenções.
O investimento privado no setor de turismo respondeu de maneira
significativa. Entre 2005 e 2011, o número de leitos instalados em Maceió dobrou,
saindo de 8 mil para 16 mil. Grandes redes de hotéis passaram a se instalar em
Maceió, a exemplo do Radisson, Mercure, Meridiano, Holiday Inn Maceió, Ritz
Suítes, Salinas Maceió, R1, Brisa Mar, assim como pousadas e novas modalidades
de hospedagem, como os hostels.
Na área gastronômica aquele período contribuiu para consolidar Maceió como
um dos maiores e mais apreciados roteiros do país. Dezenas de restaurantes foram
abertos garantido emprego e renda em toda cadeia do turismo. Dois novos
Shoppings Centers foram instalados, o Pátio Shopping no Benedito Bentes e o
Parque Shopping Maceió em Cruz das Almas.
Outro marco importante da política de desenvolvimento foi a criação da
Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária que instalou
o SINE municipal e a rede de economia solidária para estimular a comercialização,
sobretudo, dos produtos artesanais. O município passou a qualificar sua população
economicamente ativa, em especial aos jovens que buscavam seu primeiro
emprego, como também iniciou a inserção dos maceioenses ao mercado de
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trabalho. Maceió tornou-se pioneira, em termos de nordeste, ao aprovar uma lei
específica de incentivo a instalação de equipamentos de economia solidária.
As feiras livres e os mercados receberam atenção quanto a organização e
manutenção para atender as exigências mínimas de qualidade aos seus
frequentadores. Os pequenos comerciantes egressos da feira do passarinho foram
instalados no prédio da antiga CEASA, onde foi deixado para a gestão sucedânea o
projeto de modernização do local. No centro da cidade foi construído e entregue o
Shopping Popular que abrigou grande parte de pequenos comerciantes que
exerciam, na informalidade, a atividade de ambulantes no centro da cidade. Assim,
420 novos microempresários sociais foram formalizados.
Na área esportiva deu-se atenção especial ao projeto de ampliação da
jornada das escolas públicas municipais em parceria com o governo federal, através
do programa segundo tempo. Com relação à infraestrutura de equipamentos
esportivos, construiu-se dezoito quadras poliesportivas distribuídas nas localidades
mais pobres da cidade. Nesse rol de construções, inclui-se a Vila Olímpica de
Maceió, no bairro Cidade Universitária, o Ginásio Poliesportivo Arivaldo Maia, no
bairro do Jacintinho, a requalificação das orlas da Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca,
com revitalização de campos de futebol, quadras, pista para skate e recuperação de
equipamentos de ginástica. Essas ações foram estendidas para os bairros do
Sobral, do Trapiche e no Pontal. Em parceria com a iniciativa privada, foi implantado
um grande centro de esporte e lazer.
No campo cultural, a Fundação Municipal de Ação Cultural – FMAC atuou na
reorganização dos movimentos de cultura popular. O projeto Maceió Viva Cultura
desempenhou um papel relevante na descoberta de novos talentos e reforçou o
prestígio dos artistas regionais, sobretudo na área musical. O Cine Viva Cultura
levou uma programação de filmes a diversos bairros da capital, especialmente
aqueles mais carentes de serviços de lazer e entretenimento.
As festividades tradicionais do calendário cultural e turístico da cidade, como
o natal, as prévias carnavalescas e o São João, receberam o apoio incondicional da
municipalidade. Em 2012, Maceió assinou com o Ministério da Cultura convênio para
a implantação de dois Centros de Artes e Esportes Unificados – CEUS, com praças
cobertas com equipamentos de ginástica, sala de dança, biblioteca, tele centros,
salas multiusos e cineteatro para 48 lugares. Os recursos foram garantidos para a

10

construção desses equipamentos nos bairros da Santa Lúcia e Conjunto Frei
Damião.
Na questão ambiental o Plano Diretor aprovado em 2005, inseriu o meio
ambiente como prioridade na política de ocupação do solo e urbanização. Além das
áreas de proteção já mapeadas, as encostas passaram a ser consideradas como
áreas de reserva vegetal.
O Parque Municipal foi totalmente revitalizado e aberto à visitação pública.
Uma parte desse reordenamento do parque foi batizada de “Floresta da Fama”, em
alusão às árvores nativas da mata atlântica plantadas por artistas em trânsito por
Maceió.
O programa Maceió Mais Verde foi criado com o objetivo de sensibilizar a
população para o plantio de um milhão de árvores, incentivando cada morador na
cidade a plantar uma árvore. A ação Escola Mais verde levou para as unidades da
rede municipal de ensino o debate sobre o desenvolvimento sustentável. A
legislação ambiental foi atualizada e aplicada contra os crimes ambientais.
Fiscalizações em busca de esgotos clandestinos foram realizadas de forma rotineira
resultando na punição dos imóveis que contrariaram a legislação ambiental.
Após oito anos de crescimento, também se aproveitando do contexto nacional
extraordinariamente favorável, a partir de 2013 Maceió deixou de protagonizar
iniciativas relevantes que pudessem dá continuidade ao crescimento, arrefecendo a
dinâmica. Assim, a cidade passou a não contar com nenhuma projeto de grande
desenvoltura e nenhuma obra estruturante foi iniciada.

Os parcos projetos

executados ou em execução foram concebidos e assegurados pela gestão anterior,
até mesmo obras da gestão anterior que tinham os recursos já alocados, deixaram
de ser asseguradas. De concreto mesmo, apenas uma máquina publicitária que foi
posta em funcionamento, trazendo à população maceioense uma ilusão de que a
cidade estava numa trajetória de crescimento ascendente e modernização. A
propaganda institucional falou mais alto que as ações e políticas públicas essenciais.
Os desafios para o quadriênio 2017-2020 são desafiadores. As

obras

estruturantes precisam ser retomadas na busca de se estabelecer uma nova agenda
de desenvolvimento socioeconômico para a cidade. Uma gestão pública alicerçada
na participação popular visando a inclusão de todos os segmentos sociais de
Maceió, sem privilegiar apenas a parte baixa da cidade, deve ser posta em prática. A
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adoção de um modelo de governança corporativa no setor público que permita ao
gestor do executivo acompanhar de perto e avaliar as ações das secretarias e órgão
municipais é proposto.
Essa gestão participativa procurará aproximar ainda mais o governo municipal
dos seus servidores públicos - aspecto pouco relevante na gestão atual -, das
organizações

não-governamentais,

dos

segmentos

produtivos

privados,

representações institucionais, como a Câmara de Vereadores, e os diversos
representantes partidários, pois a administração de uma metrópole como Maceió
exige atenção suprapartidária.
Por fim, temos a absoluta certeza que contaremos com o fundamental apoio e
cooperação do governo estadual e de nossa bancada federal. O Governador Renan
Filho já demonstrou uma capacidade extraordinária de gestão, o que poderá lhe
colocar no panteão dos maiores e melhores governadores da história de Alagoas.
Essa sua experiência e determinação de colaborar com nossa gestão, ajudará
certamente para colocarmos Maceió nos trilhos do século XXI.
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3. Sobre os Candidatos
Prefeito: José Cícero Soares de Almeida é natural de Maribondo, onde nasceu em
8 de janeiro de 1958. Radialista, cantor, atuou como repórter policial em diversas
rádios e na TV Alagoas. Foi também vereador e deputado estadual, antes de ser
eleito prefeito de Maceió, capital de Alagoas. Em primeiro de janeiro de 2015
assumiu o cargo de deputado federal por Alagoas.
Venceu as eleições de 2004, contra o candidato do PSB, Alberto Sexta-feira.
Em seu primeiro mandato, a partir de janeiro de 2005, assumiu uma cidade com
dívidas astronômicas e o funcionalismo com salários atrasados. Colocou a folha
salarial em dia e honrou com o compromisso de pagar o funcionalismo dentro do
mês trabalhado. Colocou em prática um projeto global executado em diversas áreas
com muita seriedade e responsabilidade, graças a uma equipe técnica competente.
Um choque de gestão foi dado e dele surgiram 12 novos corredores de
transportes na periferia; bairros inteiros foram beneficiados com serviços de
drenagem e pavimentação; três novos viadutos foram construídos; novos e
modernos postos de saúde; mais de 2.500 casas construídas para a população
carente; requalificação do centro; restaurante e farmácia popular; limpeza pública e
uma novo sistema de iluminação na orla e nos bairros periféricos.
Seu trabalho foi reconhecido pela população maceioense e tanto é assim
que, em 2008, foi reeleito em primeiro turno com 81,5% dos votos válidos, o maior
percentual

entre

os

candidatos

nas

capitais

do

Brasil.

E todo o apoio recebido da população de Maceió não foi em vão, já que em seu
segundo mandato Almeida realizou obras que eram sonhos antigos dos
maceioenses como as Avenidas Márcio Canuto, Pierre Chalita e Eco Via Norte; a
requalificação das orlas de Cruz das Almas e Jacarecica; a entrega de um moderno
Shopping Popular ocupado, por ambulantes instalados no Centro de Maceió.
Almeida deu sequencia ao processo de transformação da infraestrutura da
cidade destinando recursos na melhoria de diversas ruas localizadas na periferia da
capital. Beneficiando à população com obras de pavimentação. Maceió mostrou uma
nova cara e encheu de orgulho o seu povo pela administração desenvolvida desde
que Cícero Almeida assumiu a Prefeitura. Foi uma mudança radical, concretizada
com obras e projetos estruturantes que representou resultados positivos, mostrando
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que as ações executadas foram direcionadas para levar Maceió a um nível elevado
de desenvolvimento urbano.

Vice-Prefeito: Galba Novaes de Castro Júnior é natural de Maceió onde nasceu
em 24 de novembro de 1960. Formado em Direito, Advogado, Procurador da
Câmara Municipal de Maceió. Filho do ex-Vereador e Ex-Presidente da Câmara de
Vereadores de Maceió Galba Novaes de Castro. Exerceu os mandatos de vereador
por Maceió nas legislaturas 1997 -2000,2001-2004,2005-2008,2009 – 2012. Exerceu
vários cargos de relevância nas principais comissões do Poder Legislativo e como
Membro da Mesa Diretora em diversas legislaturas. Foi Presidente do Poder
Legislativo municipal no biênio 2011-2012. Autor de inúmeras Leis importantes nos
diversos setores.
Candidatou-se a senador em 2006 pelo PL e a vice-governador de Alagoas em 2010
pelo PRB. Na área Social fundou o Instituto Galba Novaes que desenvolve trabalho
relevante na área de saúde e social. Exerceu o cargo de Superintendente da Pesca
do Estado de Alagoas em 2013 e 2014.
Alagoas para a legislatura 2015-2018.

Atualmente é deputado Estadual por
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4. PROPOSTAS
4.1. Educação
4.1.1. Introdução

A educação de qualidade e a busca incessante da implantação da escola em
tempo integral consistem a grande meta que a Gestão Pra Maceió Voltar a Crescer
pretende atingir nos próximos quatro anos de gestão. Para atingir tal objetivo,
pretende-se implementar grandes ações que venham ao encontro das necessidades
educacionais dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.
A educação Pública de Maceió conquistou muitos avanços a partir dos anos
2000, notadamente no período de 2005 à 2012, quando foram asseguradas a
democratização do acesso à escola e da gestão educacional. Dois instrumentos de
políticas públicas foram importantes para assegurar essa expansão: a aprovação da
LDB e seu financiamento através do FUNDEB.
Todavia, a população da cidade cresceu de forma acelerada e a demanda por
escola pública muito mais, principalmente nos novos bairros, notadamente na parte
alta de Maceió. Desta forma, foi necessário expandir a construção de prédios
escolares, em consonância com a dinâmica de expansão da nossa cidade, bem
como avançar nos programas de melhoria da qualidade de ensino, tendo como foco
as responsabilidades constitucionais do município.
Assim, fortalecer a gestão democrática e a melhoria da eficiência e
transparência será perseguido pela gestão Pra Maceió Voltar a Crescer. Este
processo precisa ser plenamente implantado para melhorar o apoio às escolas e
favorecer à implantação da Política Municipal de Educação, elemento construído
democraticamente no período 2005-2012 com a participação da comunidade escolar
da Cidade. Uma articulação com FUNDEB e seu sistema de Financiamento torna-se
imprescindível.
A implantação dessa política será a prioridade para que a educação de
Maceió avance e se torne cada vez melhor - com qualidade social, vinculada às
necessidades da maioria da população da cidade. E para que essa qualidade
aconteça, é preciso professores melhor treinados e capacitados.

4.1.2. Propostas em tópicos



Priorizar a qualidade e variedade de alimentos da merenda escolar;
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Priorizar a expansão do acesso à Creche na faixa etária de 5 meses aos 03
anos e à Pré-Escola na faixa etária de 04 a 05 anos, com a instalação das
unidades em processo de construção e construção de novas Instituições de
Educação Infantil;



Manter o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para os alunos
de rede municipal de ensino;



Universalizar o acesso ao Ensino Fundamental, a partir dos 06 anos de idade
e implantar gradativamente a Escola de Tempo Integral com foco prioritário às
crianças em situação de risco;



Ampliar o atendimento específico aos estudantes portadores de deficiências,
com apoio de equipes multidisciplinares nas creches, pré-escolas e escolas
públicas;



Garantir a utilização dos espaços físicos e pedagógicos das escolas públicas
municipais pela comunidade durante o final de semana;



Prover o município de um sistema de tecnologia de informação de educação,
permitindo uma efetiva integração do sistema de ensino com o sistema de
gerenciamento da política pública de educação de Maceió;



Garantir um espaço público e democrático de debates e formulação de
políticas específicas para atenção à criança, integrando os Conselhos de
Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, os Conselhos Tutelares, o
COMED, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho de Saúde, as
entidades e movimentos sociais, as Secretarias Municipais e demais
instituições públicas;



Implantar um Programa de Qualificação dos Profissionais da Educação
Básica, atuando com projetos de formação inicial e continuada, priorizando a
formação dos professores em Licenciatura Plena e nas áreas do
conhecimento com maiores carências, em parceria com as Universidades
Públicas;



Fortalecer o trabalho de Formação Continuada de Professores da rede
pública, por área de conhecimento, visando atender às demandas das
Propostas Pedagógicas das Escolas;



Desenvolver projetos com as Universidades Públicas, IFAL, UNSISAL e
Governo Federal para desenvolver ações de qualificação profissional e
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inovações tecnológicas que atenda aos servidores públicos municipais, com
foco especial aos da área de educação;


Fortalecer e avançar no processo de construção do regime de colaboração
com o Estado, com novas ações, além do planejamento conjunto de matrícula
e, planejar a regularização do fluxo escolar na rede municipal, considerando a
demanda reprimida dos alunos, sem discriminar faixa etária;



Apoiar a autonomia didático-pedagógica das escolas, qualificando o processo
de elaboração dos seus Projetos Político-Pedagógicos, dentro dos princípios
da gestão democrática, com o objetivo de implantar a flexibilização da
organização escolar para atender as especificidades das comunidades em
que as escolas estão inseridas;



Fortalecer e avançar na construção de programa de valorização da
diversidade cultural e étnica e promoção da igualdade racial nas escolas, com
atendimento pedagógico voltado para o resgate e o respeito de identidades
culturais,

inclusive

considerando

as

propostas

oriundas

dessas

comunidades/etnias;


Fortalecer e avançar na construção de programa para promoção da igualdade
de gênero e combate às práticas discriminatórias nas relações de gênero na
escola e na sociedade;



Apoiar a estruturação da Proposta Político-Pedagógica para o Sistema
Municipal de Ensino, priorizando: a alfabetização, a diversificação dos
processos pedagógicos, a inclusão da arte, da cultura corporal, das
tecnologias, da literatura, da ciência, da educação ambiental, da educação
para os direitos humanos e igualdade social, para a consolidação da escola
integral;



Promover a Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, organizar formas
diversificadas de atendimento aos jovens e adultos trabalhadores, inclusive
em seus locais de trabalho, articulando parcerias entre poder público,
empresas, sistema S, entidades de representação dos trabalhadores e
sociedade civil;



Avançar na implantação do Plano Municipal de Educação aprovado, e
envolver a sociedade no processo de acompanhamento e avaliação de suas
etapas;
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Apoiar o Programa de Compras Governamentais para a aquisição de
alimentos para merenda escolar nos assentamentos de reforma agrária e
agricultores familiares do Estado;



Garantir a Implantação de novas creches na cidade, visando assegurar o
acesso da população a educação infantil;



Articular com o FNDE visando a ampliação da rede pública de educação de
Maceió, em articulação com o Governo Federal;



Articular a Educação com as demais políticas públicas, notadamente nas
áreas de Saúde, Esporte e Assistência Social, com ações conjuntas entre
todos os Conselhos Municipais e Secretarias que tratam do processo de
desenvolvimento social e econômico de Maceió;



Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos
do 4º e 6º ano;



Prover meios para garantir aula de inglês/espanhol para todos os alunos do 1º
ao 9º ano até dezembro de 2020;



Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com
necessidades educacionais especiais;



Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas, salas digitais e
quadras poliesportivas cobertas nas áreas disponíveis.
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4.2. Saúde
4.2.1. Introdução

O objetivo deste programa é traduzir as ações de saúde municipais oriundas
da relação do Governo Municipal e Comunidade na busca de serviços de saúde
mais resolutivos e humanizados, contribuindo para definição de políticas e
aplicação de recursos que visem solucionar os problemas de saúde nas
comunidades, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e bem estar
social da população.
As ações de saúde aqui propostas estão integradas as diretrizes do SUS
consolidando a gestão plena dos serviços de saúde prestados à população do
município de Maceió, tornando o poder público um articulador das ações e
serviços de saúde perante a gestão tripartite.
Assim, dar acesso e com qualidade ao SUS é a grande meta da gestão Pra
Maceió Voltar a Crescer, pois a saúde é o resultado dos vários aspectos da vida
social, que não se reduz ao atendimento médico e hospitalar, sendo necessário
integrar as políticas de saúde, saneamento, meio-ambiente, educação,
assistência social.
Fortalecer o SUS em Maceió significa implantar um sistema de governança
das redes de atenção à saúde, participativo, humanizado, equitativo, com
integralidade das ações.
4.2.2. Propostas em tópicos



Implantar clínicas de atendimento integral à saúde da mulher nas oitos
regiões administrativa – Clínicas da Mulher;



Implantar dois Centros de Especialidades nas regiões de maior demanda do
município;



Apoiar e fortalecer as ações das Unidades Básicas de Saúde;



Prover meios para assegurar a implantação de Sistema de Gestão Integrado
de Saúde Municipal;



Apoiar e fortalecer os sistemas de acesso regulado à atenção à saúde;



Avançar na universalização da cobertura da Atenção Básica da Saúde no
município;
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Implantar de uma Política Municipal de Saneamento Básico, integrando as
políticas de proteção ao meio-ambiente e de saúde;



Ampliar e melhorar as estruturas de assistência ao do Sistema Municipal de
Saúde;



Implantar um sistema de logística eficiente de exames laboratoriais nas
unidades de saúde do município, aumentando a resolutividade no
atendimento básico;



Ampliar o convênio com o Hospital Universitário, para aumentar a
resolutividade no município;



Ampliar a cobertura do Programa Saúde Bucal;



Fortalecer as Políticas Municipais de Atenção à Saúde da Criança, de
Atenção Integral à Saúde da Mulher, de Atenção à Saúde do Idoso, de
Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem, de Atenção à Saúde de
Portadores de Deficiências;



Apoiar e ampliar as ações de saúde mental e articular sua ação com a rede
de assistência social e de educação;



Fortalecer e avançar programas específicos para prevenção, controle e
tratamento de doenças: DST/AIDS; Tuberculose; Hanseníase; Dengue; Zika
Vírus, Chikungunya, Influenza.



Implantação da rede prevenção, controle e tratamento das doenças crônicas
não infecciosas, como as doenças Cardiovasculares, Diabetes e Neoplasias;



Garantir a Educação Permanente em Saúde (EPS) como a estratégia para
qualificação e apoio aos profissionais de saúde e gestores do SUS – tanto em
nível médio como em nível universitário – firmando parcerias com instituições
públicas de ensino;



Inserir nos currículos da Educação Básica o conteúdo de Políticas Públicas e
ações transversais nos temas da área da saúde, garantindo carga horária
mínima obrigatória e capacitação dos professores;



Implantar a sistemática de acolhimento e classificação de risco na rede SUS
de forma integrada: atenção básica, atenção especializada, atenção
hospitalar nas unidades de emergência/urgência e centrais de regulação;



Qualificar a rede pública hospitalar, sobretudo na atenção obstétrica e
serviços de urgência/emergência com ampliação da oferta de leitos de UTI e
de reabilitação, integrando a assistência hospitalar com uma política de
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tratamento em domicílio articulada com a atenção básica por meio de
eficiente regulação;


Garantir a efetiva aplicação da referência e contra referência para o usuário
garantir o atendimento na sua integralidade as redes básica, de média e alta
complexidade da atenção;



Fortalecer e assegurar a Atenção Primária à Saúde como eixo organizador e
estruturador do Sistema Único de Saúde, coordenadora do cuidado e
ordenadora da rede de atenção integral à saúde, garantindo todas as
condições estruturais e financeiras para seu pleno exercício;



Revitalizar, reequipar e dotar de recursos humanos compatíveis toda rede
assistencial;



Apoiar e ampliar a rede de Farmácia Popular pública;



Implantar sistema de comunicação através de mensagens digitais por meio de
dispositivos móveis;



Licitar e contratualizar os Prestadores de Serviços para garantir a
integralidade do acesso e resolutividade;



Promover intervenções de promoção da saúde e prevenção das condições de
vida;



Acreditar e apoiar o PAM Salgadinho em serviço especializado.
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4.3. Assistência social
4.3.1. Introdução

A Assistência Social vem avançando a passos largos no campo da proteção
social, rompendo com estigmas efetivando-se como política pública que assegura à
população o acesso aos direitos sociais.
A gestão municipal terá como prioridade a estruturação e a qualificação da
Rede de Proteção Social para população em situação de vulnerabilidade social por
território ampliando a unidades de assistência social, facilitando o acesso à
população e implementando os Programas, Projetos e Serviços já existentes. Tendo
como princípio o aprimoramento das ações de Proteção Social e a melhor utilização
dos recursos públicos destinados à Assistência Social.
O município de Maceió apresenta os piores indicadores sociais e econômicos
das capitais do nordeste e essa situação se agravou principalmente nos últimos
anos. Temos uma população com famílias empobrecidas, vivendo sem renda ou
com recursos insuficientes, crianças e adolescentes em risco social e pessoal
principalmente em situação de trabalho infantil, população em situação de rua,
pessoas com deficiência sem apoio familiar e vítimas das mais diversas conjunturas.
A gestão municipal se pautará por ações concretas de proteção social e
promoção de igualdade social no território com centralidade na família e na sua
proteção integral. Trazendo um modelo de gestão integrado aos entes Governo
Estadual e Federal articulando às ações soco assistências, ampliando o aporte do
cofinanciamento, possibilitando o desenvolvimento de políticas que promovam a
inclusão social, econômica, a inclusão educacional, o acesso à saúde e benefícios
sociais de maneira ágil e respeitosa, rompendo com qualquer tipo de discriminação
ou forma de desrespeito à dignidade da pessoa humana.
A Gestão Pra Maceió Voltar a Crescer acredita que o modo de governar
assentado nesses princípios viabilizará um projeto de cidade, que tem como meta o
enfrentamento das situações de vulnerabilidade social da população, por meio do
acesso aos direitos sociais, respeitando às demandas e interesses da população,
suas necessidades e possibilidades de enfrentamento dos problemas sociais e
econômicos, para que Maceió se fortaleça como uma cidade justa e democrática.
4.3.2. Propostas em tópicos



Estruturar o Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal do
Idoso, e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, técnica e
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financeiramente, e capacitar seus membros para que possam atuar de forma
adequada;


Qualificar o atendimento dos Conselhos Tutelares de Maceió, capacitando
sistematicamente os Conselheiros e implementando o Sistema de Informação
para a Infância e Adolescência - SIPIA



Consolidar a implementação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social
em Maceió;



Ampliar os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS nas várias
regiões do município;



Implantar Programa de Transferência de Renda Complementar ao Programa
Bolsa Família – o Família Maceioense.



Fortalecer os serviços de Albergue, Família Acolhedora, Atendimento Integral
Institucional (abrigo), Casa Lar, República, Moradias Provisórias, Casa de
Passagem para famílias e indivíduos em grave situação de violação de
direitos e vulnerabilidade;



Fomentar a organização de Rede Unificada de Atendimento com articulação
de todas as entidades não governamentais e instituições públicas que atuam
no setor para que não haja superposição de ações e sim complementaridade,
garantindo de forma transparente, nos fóruns democráticos de controle social,
o planejamento integrado;



Integrar as ações dos programas de educação, saúde, segurança alimentar,
assistência social e proteção às crianças e adolescentes;



Intensificar o enfrentamento ao Trabalho Infantil, integrando os programas
específicos ao sistema educacional, para universalizar a oferta de ensino em
tempo integral às crianças e adolescentes em situação de risco;


Implementar às equipes de abordagem social para identificar as
situações de ocorrência de trabalho infantil, exploração sexual de
crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, e outras situações
de risco e violações de direitos;



Priorizar a acessibilidade nos equipamentos sociais, valorizando os aspectos
da locomoção da população idosa e com deficiência;



Implantar a informatização de todos os CRAS do município para a o acesso
aos CadÚnico, evitando a formação de filas possibilitando um melhor conforto
e o atendimento aos seus usuários no seu território;
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Implantar a presença da rede de Assistência Social (CRAS e/ou CREAS) na
Região Norte (Cruz das Almas, Ipioca, Guaxuma, Garça Torta);



Implantar o Serviço de Segurança Alimentar e Nutricional, com Restaurantes
Populares, Complexo Nutricional, Banco de Alimentos, Feiras Urbanas,
Cestas Nutricionais, Cozinhas Comunitárias entre outras;



Implantar o Núcleo de Formação Continuada para Capacitação de
Conselheiros de Direito e Conselheiros Tutelares em convênio com as
Universidades;


Implementar o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e
de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);



Implementar o atendimento a pessoas com deficiência e idosas através
do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio;



Articular-se com o Estado, Ministério Público e Poder Judiciário para a
perfeita aplicação das políticas públicas pertinentes;



Estabelecer articulação com a rede governamental e não governamental de
assistência social e com as outras políticas sociais da prefeitura, em especial
as de saúde, educação, trabalho e segurança pública, na perspectiva de
proteção integral ao indivíduo e na família;



Reordenar

e

ampliar

a

rede

prestadora

de

serviços

mediante

estabelecimento de novos padrões de relação institucional entre o governo
municipal e as entidades não governamentais, tendo como fundamento a
complementaridade do papel do estado e a constituição da rede de proteção
socioassistencial;


Fortalecer o conselho, as conferências e os fóruns de assistência social como
espaços de democratização, deliberação de gestão compartilhada.
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4.4. Esporte e Lazer

4.4.1. Introdução

Tendo em vista a democratização de ações para crianças, adolescentes,
adultos e idosos, nada mais justo que inserir propostas de ação acerca do Esporte e
do Lazer.
Elas se embasam nas verdadeiras políticas públicas com ações afirmativas,
gerando assim impacto direto e indireto nas diversas camadas sociais. Sendo assim,
todas as nossas propostas buscam consolidar as diversas ações conjuntas com
diversas áreas temáticas, preferencialmente com a Saúde, a Educação e a
Assistência Social.
Através disso, iremos nos adequar de acordo com o Plano Nacional de
Esportes, onde se divide estrategicamente o Esporte em três eixos: o Esporte
Educacional, o Esporte Participativo e o Esporte de Rendimento.
Dados do IBGE mostram que o Brasil está entre os países com maior
contingente de jovens entre 15 a 30 anos. Em Maceió, dados oficiais mostram que
dentre os que estão na faixa de 20 a 29 anos, a população já ultrapassa os 250 mil
habitantes.
Essa informação é preocupante devido às dificuldades que o estado nacional
atravessa e principalmente os jovens enfrentam, como o desemprego, a violência
urbana, o consumo de drogas e a constante exposição a morte. A ausência de
políticas públicas específicas para essa faixa da população é um antigo e greve
problema em razão da falta de investimentos em educação, cultura, lazer e opções
de trabalho. Para enfrentar esse desafio a Gestão Pra Maceió Voltar a Crescer
propõe as seguintes ações.
4.4.2. Propostas em tópicos



Ampliar a construção e manutenção de equipamentos públicos que
possibilitem à população a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer,
em ação integrada com governo federal: recuperar e instalar novos campos
de futebol e quadras poliesportivas;
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Desenvolver projetos específicos junto com os programas em Educação e
Saúde, voltadas para o estímulo da prática de atividades físicas de forma
orientada como instrumento de prevenção e de melhoria da qualidade de vida
para todos;



Utilizar os espaços das Escolas municipais nos finais de semana e feriados
para promoção de atividades recreativas e esportivas comunitárias;



Ampliar os núcleos de Esporte Educacional com o Programa Segundo Tempo
na rede municipal de ensino, ocupando a criança e o adolescente com
atividades no contra-turno, ampliando a jornada escolar, preparando-a para
educação em tempo integral;



Resgatar os Jogos Escolares de Maceió, ampliando a participação de
crianças e adolescentes da rede municipal e privada de ensino;



Estudar a implantação da Bolsa Atleta Municipal;



Implantar um Calendário de Eventos Esportivos de Maceió;



Promover a Conferência Municipal de Esporte;



Promover

oportunidades

de

prática

esportiva

e

eventos

esportivos

comunitários em parcerias com federações, clubes e associações no
atendimento à comunidade;


Ampliar o Projeto Brincando na Rua, a exemplo do que acontece na Ponta
Verde e na Praça Centenário aos Domingos;



Assegurar o esporte e lazer para pessoas com deficiência e idosos, nas
diversas modalidades;



Realizar convênios com clubes e locais esportivos particulares em atividades
físicas com alunos das escolas municipais;



Implantar o Projeto Livros nas Mãos e Bola nos Pés;



Regulamentar a lei Arnaldo Fontan de incentivo fiscal ao esporte do município
de Maceió;



Recuperar e operacionalizar a Vila Olímpica, garantindo a execução dos
projetos esportivos do seu entorno, junto com as Secretarias afins,
federações, associações esportivas e comunidades;



Criar e institucionalizar a “Maratona de Maceió,” com o intuito de promover a
modalidade e o Estado, junto com a Federação pertinente e as entidades que
a representam;
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Criar Programa em parceria com a comunidade através das associações de
moradores, escolas municipais e instituições sem fins lucrativos nos bairros
de Maceió. Tendo por objetivos oferecer opções de lazer, recreação e
autogestão comunitária, de maneira descentralizada e adequada ao perfil da
cada regional;



Criar e institucionalizar, em conjunto com as entidades representativas do
desporto amador, a premiação dos melhores do ano, destaques dos atletas e
personalidades desportivas.



Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos
específicos (idosos, diabéticos e outros) e estimular o empreendedorismo nas
áreas de atividade física, saúde e esporte;



Estimulo a iniciação esportiva nas escolas municipais;



Ampliar o incentivo e patrocínio de atletas maceioenses com forte articulação
com o governo federal. Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes
e organizações como o SESI e SESC. Promover uma equipe multidisciplinar
de técnicos esportivos, árbitros, psicólogos, fisioterapeutas, médicos e demais
profissionais;



Fomentar o trabalho articulado entre instituições de ensino e clubes;



Incentivo fiscal vinculado a programa de identificação, aperfeiçoamento e
apoio a novos talentos do esporte;



Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, praças e
academias ao ar livre, em parceria com as faculdades de educação física. E
contarão com estagiários (estudantes de educação física);



Construir pistas de Skate, futebol, quadras poliesportivas e de outros esportes
em todos os bairros;



Implantar o Programa Academia da Saúde em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde.
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4.5. Juventude
4.5.1. Introdução

Para promoção e execução das ações e programas, propostos para a
juventude faz-se necessária a criação de uma Política Pública da Juventude, no
município de Maceió.
Tendo como faixa que configura a juventude aquela que vai dos 15 aos 29
anos, verifica-se que, 42% desta faixa etária, em relação ao Estado de Alagoas,
reside em Maceió e que estes representam quase um terço da população total do
Município. A realidade dos jovens e das jovens maceioenses é bastante diversa e,
por isso, demanda políticas específicas que considerem, em especial, as
dificuldades enfrentadas pelos grupos mais vulneráveis, notadamente mulheres,
negros(as), pobres e moradores das periferias.
Mais de 2/3 desses jovens vivem em famílias em situação de pobreza e
pobreza extrema e desprovidos de acesso à políticas públicas. Neste sentido a
gestão Pra Maceió Voltar a Crescer busca resgatar essa dívida social com esses
maceioenses.

4.5.2. Propostas em tópicos



Criar o Conselho Municipal de Juventude;



Elaborar e/ou implementar um Plano Municipal de Juventude, com vistas a
elencar os meios de resolução dos principais problemas que afligem nossa
juventude, perpassando por ações de:
o Prevenção à violência e de garantia de direitos da juventude em Maceió;
o Prevenção à Violência Contra a Juventude Negra;
o Prevenção e Combate a Violência e Discriminação por Orientação
Sexual e Identidade de Gênero;
o Prevenção à violência e ao racismo institucional nas redes públicas de
ensino e saúde e segurança, a exemplos das guardas municipais;
o Combater a violência contra a mulher, veiculando campanhas para o
público jovem e promovendo, em parceria com o governo estadual, a
efetiva aplicação da Lei Maria da Penha reconhecendo a possibilidade
de violência nas relações entre homens e mulheres em todas as faixas
etárias e etapas de convívio;
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o Ampliação do acesso de jovens com deficiência à educação e ao
trabalho.


Apoiar e incentivar a celebração de convênios, junto ao Governo Federal, e
outras instituições públicas e privadas, no tocante as políticas públicas de
juventude;



Promover a Inclusão Digital especifica para jovens de famílias vulneráveis;



Ampliar as vagas em cursos de educação profissional para jovens e adultos
que concluíram o ensino fundamental;



Apoiar a qualificação socioprofissional de jovens de 16 a 24 anos,
desempregados, com renda mensal per capta de até meio salário mínimo;



Incentivar a realização de parcerias visando à concessão de bolsas de
estudos integrais e parciais em instituições de ensino superior para
estudantes de baixa renda.



Manter e ampliar parcerias destinadas à capacitação profissional de jovens e
adultos, especialmente para o ensino técnico, bem como fortalecer a Agência
do Trabalhador;



Desenvolver projetos educacionais, profissionais e esportivos visando atrair
os jovens para atividades saudáveis e construtivas;



Ampliar a oferta de quadras esportivas e recuperação de campos de várzea
para estimular o lazer e a prática esportiva;



Apoiar ao jovem produtor cultural e descentralizar os bens culturais da cidade;



Desenvolver circuitos culturais e iniciativas de promoção de cultura na
periferia, criando estímulos para o desenvolvimento econômico e a geração
de trabalho e renda nesta área;



Aumentar o número de vagas em creches para possibilitar que jovens pais e
mães conciliem as diferentes dimensões da sua vida, como permanência no
ensino e no trabalho, com o cuidado dos filhos;



Fortalecer as ações integradas entre as áreas da saúde e educação
(municipal e estadual) objetivando a promoção da saúde de adolescentes e
jovens, em especial a saúde sexual e reprodutiva;



Combater a precarização do trabalho, promovendo inserção digna e
profissões com maior perspectiva de desenvolvimento pessoal, social e
econômico;
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Disseminar uma política de tratamento de saúde e assistência social ao jovem
usuário de substâncias psicoativas;



Ampliar e qualificar o Programa de execução de Medidas Socioeducativas em
meio Aberto.
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4.6. Direitos Humanos e Cidadania
4.6.1. Introdução

Os Direitos Humanos expressos na Declaração Universal dos Direitos do
Homem e do Cidadão constituem uma base universal de princípios e valores que
dizem respeito às garantias mínimas de uma vida à qual todo ser humano tem o
direito.
Apesar de ter sido reconhecido e incorporado na nossa Carta Magna, a
realidade Brasileira, Alagoana e Maceioense tem demonstrado de forma insistente,
que essa efetivação depende de uma luta cotidiana cuja responsabilidade é de todos
e de cada um de nós. O poder público deve assumir papel preponderante.
Em Alagoas, segundo os dados do Censo IBGE 2010, 859.515 pessoas
possuem algum tipo de deficiência sendo, 536.248 visuais, 146.056 auditivas,
173.545 motoras e 59.954 com deficiência intelectual.
A Constituição Federal de 1988, expressa “todos são iguais perante a lei”,
“sem distinção de qualquer natureza”, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação, dentre elas, os portadores de
deficiência.
Nesse contexto, a gestão Pra Maceió Voltar a Crescer verifica a
necessidade de se criar e implementar um conjunto de projetos e ações, objetivando
incluir à sociedade, notadamente todos esses segmentos da população maceioense
que se encontram desassistidos, em especial os portadores de deficiência.
4.6.2. Propostas em tópicos


Criar da Ouvidoria do Cidadão;



Criar um programa voltado aos órgãos públicos e a sociedade para os direitos
da pessoa deficiente, inclusive, com acessibilidade para todos através da
promoção e inclusão de rampas de acesso e banheiros adaptados aos órgãos
públicos, instalando piso tátil, e adequando o meio urbano e os demais
espaços;



Promover o direito a saúde dessa população, integrando-a e disponibilizandoas em aparelhos como órteses, próteses e outras ajudas técnicas, inclusive
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domiciliares, psicológico, bem como, a ajuda técnica as pessoas com essas
necessidades especiais;


Promover atendimento especializado as pessoas com deficiência física de
acordo com a lei nº 9.394\96;



Sensibilizar e aproximar educadores da área de Artes para uma participação
proativa com pessoas com necessidades especiais, promovendo assim sua
inclusão;



Participação plena dessa população, e igualdade na vida social, envolvendo
as secretarias afins;



Incentivar e garantir habilitação, reabilitação e equiparação de oportunidades
e proteção, as pessoas com deficiência em situação de pobreza, em conjunto
com as secretarias afins;



Incentivar aos alunos com deficiência física, o acesso ao Cargo Público,
evitando-lhe negar trabalho ou recusar internação de acordo com a Lei 7.
853\89;



Proporcionar aos beneficiários que são incapacitados parcial ou totalmente
para o trabalho; - os meios e as condições necessários à reeducação e a
readaptação profissional e social, e assim, possam participar do mercado do
trabalho e do contexto em que vivem;



Criar um programa para difusão junto à população sobre a gratuidade da
certidão de nascimento, endereços e horários de funcionamento dos
cartórios;



Implantar uma Biblioteca da Cidadania, contendo dentre outras as seguintes
obras: Constituição Federal, Código Civil, CLT, Leis de Transito, Código do
Consumidor, Código Penal, ECA, entre outros;



Implantar o projeto: “Direitos Humanos nas Comunidades”. São ações
desenvolvidas em conjunto com as Associações Comunitárias, ONGs, Igrejas,
Grupos de Jovens, capoeiras, etc. Objetivo: - conscientizar os cidadãos de
seus direitos e deveres garantidos na Constituição Brasileira, bem como,
sensibilizá-los para o seu compromisso com a comunidade;



Reativar, Implementar e Dinamizar o Núcleo em defesa dos Moradores em
Situação de Rua;



Apoiar projetos de órgãos que contemplem ações e realizações em favor de
Crianças, Adolescentes e Idosas.
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4.7. Pessoas com Deficiências
4.7.1. Introdução

Segundo o IBGE, o Município de Maceió possui 265.181 pessoas com algum
tipo de deficiência, ou seja, 28% da população do Município. No entanto, quando
consideramos o percentual da população do estado que apresenta algum tipo de
deficiência, constatamos que cerca de 31% dessa população do Estado reside em
Maceió.
Em outra, longo dos anos 2000, o movimento de inclusão das pessoas com
deficiência ganhou importância no Alagoas, repercutindo em avanços sociais para
todos. Ter os vários grupos de pessoas com deficiência na linha de frente das
reivindicações políticas foi um marco decisivo na história desse movimento. A
defesa dos interesses políticos dos grupos que representam as pessoas com
deficiência conseguiu, ao longo dos últimos anos, ampliar o seu espaço também
no cenário político alagoano.
Visando atender de forma humanizada e qualificada a este segmento da
população, o Município dará enfoque específico à Promoção de Igualdade Social
e Valorização de Pessoas com Deficiências. Para isto, serão articuladas todas as
políticas sociais e, buscaremos em todas essas políticas a existência de
programas e projetos voltados para esse público - educação, saúde, assistência
social, esporte, lazer, qualificação profissional, geração de trabalho e renda,
mobilidade e acessibilidade, infraestrutura urbana, entre outras.
A articulação dessas políticas públicas, para a Gestão Pra Maceió Voltar a
Crescer, representará uma política de ações afirmativas para superação das
desigualdades, preconceitos e discriminações.
4.7.2. Propostas em tópicos



Criar organismo Municipal voltado para os Direitos Humanos e da Cidadania,
tendo em sua composição a Superintendência Municipal da Pessoa com
Deficiência;



Ampliar o atendimento por meio dos Centros de Referência da Assistência
Social (CRAS) com atenção básica e orientação para acesso a direitos, como
BPC (Benefício de Prestação Continuada) entre outros.



Implantar serviços específicos de apoio às pessoas com deficiência,
articulados com os serviços de educação, saúde, trabalho, ofertando:
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atendimento especializado para cada necessidade especial (recuperação de
acidentes, deficiência física, sensorial ou mental), esporte, cultura, lazer, e
atividades de socialização e inclusão social, formação para readaptação ou
inserção no mercado de trabalho.


Destacar na política de urbanismo – infraestrutura, habitação, saneamento e
transporte – a retirada das barreiras arquitetônicas e a implantação de
equipamentos que facilitem a acessibilidade para assegurar, na prática, o
direito de livre locomoção às pessoas portadoras de deficiências e aos que
tem limitações físicas.



Elaborar planos, programas e projetos de políticas públicas para a integração
da pessoa com deficiência, bem como propor medidas cabíveis a sua
implantação e desenvolvimento.



Estabelecer uma política de ação voltada às diferenças e especificidades de
cada deficiência, para que possa ter como resultado a aplicação de legislação
pertinente e a consequente implementação das medidas alternativas;



Promover um processo educativo e emancipador, capaz de suscitar um novo
projeto de vida junto às pessoas com deficiência e apoiar sua inclusão social;



Desenvolver campanhas educativas de prevenção de deficiências e a
promoção dos direitos da pessoa com deficiência.



Desenvolver formação continuada de equipes técnicas municipais visando à
qualificação necessária à execução do trabalho.



Promover a formação de profissionais no serviço público para o uso da
linguagem de sinais (LIBRAS).



Realizar Pesquisas, Fóruns e Encontros com os poderes executivos, judiciário
e legislativo municipal, onde serão trabalhadas as novas possibilidades de
enfrentamento da questão do portador de deficiência.



Implantar e integrar-se ao Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência
– SICORDE. Implantar um sistema de informações/portal, na forma de Banco
de Dados para disseminar sobre as políticas e ações na área de deficiência.



Celebrar convênios entre entidades governamentais e não governamentais,
para o atendimento ao portador de deficiência, conforme preceitua a Lei
7.853/89.



Cadastrar as Entidades prestadoras de serviços e assistência às Pessoas
com Deficiência no município para subsidiar na elaboração de dados
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pertinentes a planos, programas e projetos da Administração Pública
Municipal.


Intensificar parcerias com o Poder Público Municipal, Estadual e Federal,
Universidades e Sociedade Civil, para a adoção e fiscalização de legislação
pertinente.



Zelar pela efetiva implantação, implementação, da defesa e promoção dos
direitos da Pessoa com Deficiência no Município.



Desenvolver parceria com o Ministério Público, na promoção da defesa dos
direitos das pessoas portadoras de deficiências.



Receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições, denúncias e
reclamações formuladas por qualquer pessoa ou entidade, quando ocorrer
ameaça ou violação de direitos da pessoa com Deficiência, assegurados nas
leis e na Constituição Federal, exigindo a adoção de medidas efetivas de
proteção e reparação.



Elaborar de forma participativa as leis Municipais que tratem dos direitos da
Pessoa com Deficiência e encaminhar sua implementação.



Construir democraticamente as diretrizes, acompanhar o planejamento e
avaliar a execução das ações afirmativas nas políticas setoriais de educação,
saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto,
lazer, política urbana e outras relativas à pessoa portadora de deficiência.



Propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de
deficiências e à promoção dos direitos da pessoa com deficiência.



Convocar Conferências de Direito da Pessoa com Deficiência, de acordo com
o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade).



Acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e
projetos da Política Municipal para a Integração da Pessoa com Deficiência.
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4.8. Cultura
4.8.1. Introdução

A política cultural é entendida habitualmente como programa de intervenções
realizadas pelo Estado, entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo
de satisfazer as necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento
de suas representações simbólicas.
Assim, a Cultura, popular ou erudita, simboliza os hábitos e a história de um
povo de geração em geração. Reúnem as lendas, canções, mitos, hábitos como
comidas e festas, utensílios, brincadeiras, folguedos, literatura de cordel, provérbios,
artesanato, superstições e tantos outros, responsáveis pela nossa identidade
cultural.
Sob este entendimento imediato, Pra Maceió Voltar a Crescer apresenta
assim um conjunto de iniciativas, visando promover a produção, distribuição e o uso
da cultura, a preservação e a divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do
aparelho burocrático pelo município de Maceió.
Para conhecer a história de um povo, é importante ter conhecimento da sua
cultura e suas tradições.

4.8.2. Propostas em tópicos



Mapear as diversas localidades do município de Maceió, para melhor atender
as demandas oriundas das manifestações artísticas e culturais;



Promover Oficinas de capacitação para as mais variadas expressões
artísticas como; conto, teatro, música, dança, literatura, fotografia, artes
plásticas e audiovisuais;



Desenvolver uma ação efetiva na valorização dos artistas locais, fortalecendo
uma política de editais com mais recursos para a realização das produções
culturais locais;



Criar equipamentos culturais no município Maceió;



Criar um sistema de produção e divulgação para o consumo da produção
artística e cultural local;



Promover as atividades do artesanato, contribuindo para a divulgação,
expansão e geração de emprego e renda;
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Fortalecer as Associações de Classe e artesãos em geral, através de cursos
de comercialização e designs;



Recuperação do Projeto Sexta-Cultural com a promoção dos mais variados
tipos de manifestações, folclóricas e artísticas – culturais;



Viabilizar do Centro de Tradições de Maceió;



Promover, apresentações mensais de música erudita, em diversos pontos da
cidade de Maceió;



Promover o intercambio cultural com outras cidades;



Criação da Comenda Cultural Professor Théo Brandão;



Promover o encontro de escritores locais com os estudantes e o público em
geral nas escolas da rede pública municipal, bibliotecas e espaços afins para
incentivar a leitura;



Promover a visita guiada dos alunos da rede municipal de ensino aos museus
de Maceió;



Desenvolver parceria para a realização do Festival municipal de Teatro
estudantil;



Viabilizar a ida dos alunos da escola pública municipal ao teatro, para
assistirem aos espetáculos locais;



(Implantar Lonas Culturais nas áreas como o Benedito Bentes, Clima Bom,
Trapiche, etc.);



Atuar juntamente com o IPHAN nos programas de proteção e recuperação do
patrimônio arquitetônico e histórico de Maceió, desenvolvendo projetos e
ações conjuntas com o governo federal;



Implantar uma rede de Bibliotecas Públicas em diversos bairros de Maceió,
integrando vários projetos de desenvolvimento cultural e de Inclusão Digital;



Recuperação das festas tradicionais da cidade como: Carnaval e festas
Juninas nos Bairros, Réveillon, entre outras.
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4.9. Segurança
4.9.1. Introdução
A segurança pública tornou-se um dos principais temas debatidos na
atualidade no Brasil em decorrência da escalada inimaginável da violência e suas
consequências no cotidiano da sociedade. Nas últimas décadas observa-se um
crescimento exorbitante dos índices de criminalidade, sem que exista uma resposta
efetiva pelo Estado para valer-se do seu poder monopolizador do uso da força,
visando o bem comum, a ordem pública e a pacificação social.
A Constituição Federal de 1988 reflete a preocupação com um valor essencial
presente em todas as constituições modernas, que é a Dignidade da Pessoa
Humana, evidenciada após as atrocidades contra o ser humano na 2 Grande
Guerra Mundial. Assim como a prestação de serviços de saúde, educação,
transporte e outros, o direito a segurança é garantia fundamental a todos os
cidadãos.
O Município de Maceió agoniza com o crescimento vertiginoso da
criminalidade ficando a sociedade a mercê dos delinquentes. Sem a realização de
atividades comunitárias e preventivas, a sociedade de Maceió clama por uma
atuação mais efetiva, enérgica e, sobretudo que tenha a prevenção primária como
foco primordial.
O grande desafio dos municípios consiste desenvolver projetos concretos de
prevenção e alcançarem, com eles, reduções significativas nas taxas de
criminalidade e nas ocorrências violentas.
4.9.2. Propostas em tópicos
Assim sendo a coligação Pra Maceió Voltar a Crescer assume os seguintes
compromissos:


Realizar adequação da estrutura orgânica própria, com definição de cargos e
funções que atendam as necessidades específicas da Guarda Municipal de
Maceió;



Realizar ações para adequação à Lei Federal nº. 13.022/2014 – Estatuto
Geral das Guardas Municipais;



Implantar os Conselhos Comunitários de Segurança;
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Implantar o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Maceió;



Reestruturar a Banda de Música da Guarda Municipal de Maceió;



Realizar a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades individuais;



Implantar a Regionalização das atividades da Guarda Municipal, com a
participação da comunidade;



Elaborar e implementar um Plano Municipal de Segurança Pública para
Maceió, comparticipação ativa da sociedade;



Realizar a estruturação e efetivação do funcionamento do Gabinete de
Gestão Integrada Municipal;



Implantar o Observatório Municipal de Segurança;



Executar ações em consonância com os preceitos do PRONASCI – Programa
Nacional de Segurança Cidadã em Maceió com articulação de políticas
sociais e ações comunitárias preventivas e de apoio aos grupos vulneráveis;



Equipar e promover a formação continuada dos profissionais da Guarda
Municipal;



Desenvolver ações integradas com os demais órgãos responsáveis pela
segurança pública;



Desenvolver ações integradas com os demais órgãos da municipalidade;



Desenvolver programas específicos e Inter-setoriais de proteção aos
segmentos mais vulneráveis da população;



Implantar o videomonitoramento em pontos estratégicos, após estudo técnico.



Fortalecer as ações de fiscalização de atividades regulamentadas em Lei e
sob a responsabilidade do Município;



Implementar medidas preventivas que visem promover a cidadania e a
inclusão social em regiões focos de violência e criminalidade;



Criar os Eixos Monitorados pela Guarda Civil Municipais;



Engajar os Conselhos Comunitários de Segurança e Tutelares nas ações
preventivas de segurança.
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4.10.

Desenvolvimento Econômico

4.10.1. Introdução

O comprometimento com a construção de uma cidade melhor deve ser objeto
do estabelecimento de um pacto entre o poder público e a sociedade local. Desta
forma, uma ação de desenvolvimento econômico local para Maceió partir do
princípio de que a cidade é formada por um conjunto de realidades territoriais
diferenciadas. O desenvolvimento da cidade, portanto, será resultado do
desenvolvimento de cada uma de suas partes.
Desta forma, os bairros da cidade devem ser considerados com unidade de
planejamento do desenvolvimento econômico. A valorização das capacidades e
potenciais de cada um deles pode gerar estratégias específicas e diferenciadas,
portanto, mais adequadas às soluções dos problemas da cidade. Em função disso,
deve-se buscar a implantação de um programa que tenha o foco do
desenvolvimento local, como forma de repensar a organização econômica da
cidade.
A Gestão Pra Maceió Voltar a Crescer tem o compromisso de garantir e
consolidar o processo de desenvolvimento do município, implementando e
garantindo novas ações. Vamos incentivar o empreendedorismo por meio da criação
de novas áreas industriais e do aumento da oferta de microcrédito, oferecendo
capacitações e treinamentos aos empreendedores individuais e de MPE’s, bem
como de apoio na promoção e apoio a eventos culturais, empresariais, acadêmicos
e científicos que estimulem à economia local.

4.10.2. Propostas em tópicos



Prover meios visando a expansão dos Distritos Industriais Municipal e criação
de um Polo de Serviços e Logística, na região do Benedito Bentes;



Trabalhar a atração de grandes entrepostos de logística;



Estruturar uma Lei de incentivos locacional para empresas no município de
Maceió;
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Estruturar um Plano de Desenvolvimento Econômico, definindo e ampliando
novas diretrizes estratégicas que dialoguem com todas as políticas públicas e
principais cadeias produtivas;



Organizar e articular, no plano municipal, ações que vão desde o
abastecimento alimentar e o consumo popular, fomento à economia solidária,
às pequenas e médias empresas;



Criar nos mercados públicos Centros de Atendimento e Assistência ao
pequeno e microempresário;



Apoiar a criação de Centro Público Municipal de Economia Solidária,
contemplando a incubação de novos empreendimentos, consultoria e
qualificando/capacitando, agentes desenvolvedores da Economia Solidária;



Articular e apoiara criação de novos arranjos produtivos locais para cadeias
produtivas com alta concentração em Maceió;



Implantar postos avançados de atendimento do SINE Municipal nos mercados
municipais e que também podem ser ampliados em espaços públicos
municipais;



Estabelecer junto com o BNB, uma política de microcrédito para a Economia
Solidária e para os camelôs que se transformam em empreendedores
individuais buscando a presença desses estabelecimentos em todos os
mercados da cidade;



Fomentar o associativismo e o cooperativismo com destaque para os
segmentos juventude e mulheres;



Estruturar e apoiar bases de serviços para as organizações populares e
pequenos empreendimentos;



Articular a criação de um Sistema Integrado de Qualificação Profissional
municipal.



Fortalecer parcerias com universidades, centros tecnológicos, escolas
técnicas e profissionalizantes;



Desenvolver

programas

especiais

para

trabalhadores

portadores

de

deficiência;


Desenvolver cursos de qualificação na área do artesanato, profissionalizando
o setor;



Garantir recursos do FAT para qualificação profissional, através de programas
específicos para inserção no mercado de trabalho.
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4.11.

Infraestrutura e convívio urbano

4.11.1. Introdução

Infraestrutura Urbana pode ser conceituada como um sistema técnico de
equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas,
podendo estas funções ser vistas sob o aspecto social, econômico e institucional.
Sob o aspecto social, a infraestrutura urbana visa promover adequadas condições
de moradia, trabalho, saúde educação, lazer e segurança.
No que se refere ao aspecto econômico, à infraestrutura urbana deve
propiciar o desenvolvimento das atividades produtivas, isto é, a produção e
comercialização de bens e serviços. E sob o aspecto institucional, entende-se que a
infraestrutura urbana deva propiciar os meios necessários ao desenvolvimento das
atividades político-administrativas, entre as quais se inclui a gerência da própria
cidade.
Em especial para a cidade de Maceió os gestores terão de ter coragem para
enfrentar as situações mais adversas para implantar uma infraestrutura para
enquadrar a cidade ao século XXl.
4.11.2. Propostas em tópicos



Concluir as obras já iniciadas;



Dar continuidade da pavimentação das ruas da região alta de Maceió;



Implantar da ligação entre o Conjunto Moacir Andrade a Guaxuma;



Elaborar estudos para identificação e remediação de áreas de risco;



Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Maceió;



Intensificar do controle do uso e ocupação de espaços públicos;



Implantar o Plano de recuperação e manutenção da malha viária do
município;



Intensificar a Política Habitacional do Município;



Elaborar e implementar um de plano de proteção da linha costeira da cidade
de Maceió, em colaboração com a Universidade e especialistas;



Implantar o Programa de Regularização e Fundiária, e nele desenvolver
estudos para redefinir a área urbana e a área rural do município, além de
delimitar áreas de preservação ambiental permanente a partir dos interesses
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coletivos e redesenhar o processo de crescimento e ocupação urbana com
vistas a melhorar a qualidade de vida para a maioria da população;


Atualizar o Plano Diretor da Cidade;



Fazer cumprir as regras de ordenamento do uso dos espaços públicos,
coibindo abusos por meio de fiscalização;



Implantar projeto de revitalização das praças, com reformas que instalem
equipamentos para atividades físicas, de lazer e esportes, adequados às
várias faixas etárias - crianças, jovens e idosos; e que instalem espaços
públicos para atividades culturais (a ex. de conchas acústicas); com
iluminação pública, e guaritas para apoio à Polícia Militar e Guarda Civil
Municipal;



Construir novas praças, parques e espaços públicos para prática de
atividades de cultura, esporte, lazer, com iluminação e segurança resgatando
a cidade para seus moradores;



Desenvolver Plano Municipal de Iluminação Pública;



Utilizar novas tecnologias com mais eficiência e de baixo custo para
iluminação de áreas públicas;



Implantar um controle eficaz de substituição e atualização visando o
acompanhamento da vida útil dos equipamentos e materiais do sistema de
Iluminação Pública;



Priorizar a iluminação das praças, dos corredores de transportes públicos e
das áreas de maior risco, para dar mais segurança à população;



Ampliar a fiscalização e sistemas de segurança da infraestrutura de
iluminação pública da cidade;



Criar a Rede Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) composta por
pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, transportadores de
bens, veículos particulares e de serviço;



Criar as faixas exclusivas para ônibus, novas linhas e maior frequência de
ônibus;



Implantar projeto de nomenclatura urbana para deficientes visuais;



Criar Centros de Apoio aos Ciclistas (sanitários, vestiários, recepção e
paraciclos) nos principais pontos de ônibus, escolas, postos de saúde,
creches e parques;



Criar bicicletários nos principais terminais de transporte coletivo;
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Criar um departamento específico para cuidar das questões da mobilidade e
acessibilidade urbana na Secretaria Municipal de Trânsito.
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4.12.

Mobilidade urbana

4.12.1. Introdução

Mobilidade Urbana é um atributo das cidades e se refere à facilidade de
deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos
através de veículos, vias e toda a infraestrutura. Do ponto de vista da Administração
Pública: É o resultado do conjunto de políticas que proporcionem o acesso amplo e
democrático ao espaço urbano, priorizem os modos coletivos e não motorizados de
transporte, eliminem ou reduzam a segregação espacial, contribuam para a inclusão
social e com a sustentabilidade ambiental.
O estudo de mobilidade tem por objetivo a integração entre os diferentes modos
de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no
território do Município, contribuindo para o acesso universal à cidade.
Decorrente do adensamento urbano que se deu de forma desordenada,
acelerada e sem um planejamento adequado, mobilidade urbana, nos grandes
centros urbanos, a mobilidade urbana torna-se cada vez mais problemática,
contribuindo para uma degradação dos serviços de transporte coletivo, aumentos de
tarifas, surgimento de transporte informal, crescimento dos congestionamentos de
trânsito e da poluição do ar. Isso tem gerado impactos negativos na vida cotidiana
das pessoas que, a cada dia, se veem em maiores dificuldades de deslocamento
nas cidades.
Em Maceió, a situação não é diferente do que se percebe nas demais capitais
do país. A capacidade de deslocamento dos maceioenses, e dos bens que aqui são
produzidos ou transitam, deve ser realizada de forma segura, rápida, confortável, e
sustentável, posto que a mobilidade tenha um grande impacto na economia e forte
influência na melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.
Isso posta, a Gestão Pra Maceió Voltar a Crescer, propõe os seguintes
compromissos:
4.12.2. Propostas em tópicos



Ampliar a Política Municipal de Transporte Público e Ordenamento do
Trânsito e Mobilidade Urbana;
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Desenvolver e implementar o Plano Municipal de transporte e Mobilidade
Urbana



Fiscalizar o cumprimento das normas técnicas para padronização de
calçadas, construção de rampas em ruas, praças, prédios públicos, terminais
de transportes coletivos, etc.;



Pavimentar os corredores de transporte e criar novas alternativas de
escoamento de trânsito, priorizando o fluxo da população trabalhadora aos
locais de trabalho;



Melhorar a qualidade do transporte público municipal promovendo a
integração modal;



Aperfeiçoar a fiscalização e segurança do sistema de transporte público
municipal;



Implementar um plano de passeios e calçadas, de forma a contemplar a
acessibilidade universal. Propor projetos e planos específicos para pedestres
e bicicletas reconhecendo-os como modais de transporte;



Implantar um programa de rotas acessíveis, com calçadas padronizadas,
niveladas, sinalizadas, e confortáveis ambientalmente (com Arborização),
sobretudo em áreas centrais, em torno de grandes equipamentos públicos,
centralidades, centro de convenções, áreas históricas, etc...



Implantar um o sistema cicloviário (Maceió ainda não tem um sistema
cicloviário, só algumas ciclovias) municipal, integrando-o aos demais modais,
implantando bicicletários, estações de guarda e empréstimos de bicicletas em
vários pontos da cidade, sobretudo nos arredores de terminais de coletivos,
de maneira a fomentara cultura do uso da bicicleta;



Ampliar

a

oferta

de

ciclorotas

(ciclovias,

ciclo

faixas

e

caminhos

compartilhados) e bicicletários/paraciclos criando uma rede de bicicletas
integrada com todos os modais;


Ampliar o Programa Municipal de Educação para o Trânsito com vistas a
estabelecer o respeito às faixas de pedestres, a proteção aos profissionais
motociclistas, a formação continuada dos profissionais do trânsito e, a
redução de acidentes e de mortalidade no trânsito em Maceió;



Modernizar o órgão Municipal de Transporte e Trânsito, promovendo a
formação continuada dos servidores; Regulamentar o Conselho Municipal de
Transportes;
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Promover estudos técnicos, e ampliar os projetos de transporte urbano por via
férrea (metrô de superfície e/ou VLT, e trens urbanos);



Ampliar a utilização de recursos tecnológicos (câmeras) e de gestão para
otimizar a capacidade de ordenamento e conservação da cidade;



Reformar, reequipar e aumentar o efetivo da Guarda Municipal e dos órgãos
de licenciamento, fiscalização e controle urbano;



Atuar nos gargalos do trânsito de maneira a racionalizar caminhos, minimizar
os tempos de deslocamento e criar conforto para os usuários;



Implantar o sistema de integração modal e tarifária, inclusive com outras
instâncias;



Implantar centrais de transbordo de carga, na periferia, a fim de diminuir a
entrada de grandes caminhões de carga na área urbana, além de definir e
fiscalizar horários de circulação destes nas áreas centrais;



Melhorar a infraestrutura dos terminais de ônibus.
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4.13.

Turismo

4.13.1. Introdução

A atividade Turística oferece várias oportunidades de trabalho e geração de
renda, tanto para atividades tradicionais associadas aos meios de hospedagem,
alimentação fora do lar ou transporte, quanto em ocupações que exigem menos
formalidade como prestadores de serviços da orla e jangadeiros. Entender a sua
importância socioeconômica e usar adequadamente os atrativos naturais ou
culturais é uma forma de valorizar e cuidar de nossa cidade e fomentar o Turismo.
Na Gestão Pra Maceió Voltar a Crescer o turismo será desenvolvido com
muita estratégia e modernidade, fortalecendo o relacionamento com o mercado
emissor e aproveitando novas plataformas de comunicação para divulgar a capital
Alagoana.
Trabalhar o potencial criativo e estimular parcerias ampliará a oferta de atrativos na
cidade e fará com que o visitante tenha experiências turísticas de maneira
sustentável.
Elencar em conjunto com o trade local as prioridades, racionalizar
investimento, traçar metas e analisa-las, alinhando-se às políticas públicas nacionais
e de infraestrutura da cidade certamente fortalecerá a confiança do empreendedor
ou empresário, e afastará o desespero de quando esta atividade não é,
verdadeiramente, prioridade na gestão municipal.

4.13.2. Propostas em Tópicos



Manter a Secretaria de Turismo, exclusivamente, e trabalhar em consonância
com o Planejamento turístico do Estado e implementar as políticas públicas
apresentadas pelo Ministério do Turismo, com vistas a buscar recursos
federais em função deste alinhamento de propósitos;



Inserir o segmento do Turismo em um Plano de Desenvolvimento Econômico
de Maceió, articulando as políticas de saneamento, infraestrutura, cultura,
meio ambiente e lazer etc.;
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Fortalecer a promoção externa do turismo, por meio de campanhas
institucionais de divulgação da cidade, em parceira com empreendedores do
setor, Governo Estadual e Federal, utilizando estratégia de marketing digital e
observando as tendências mercadológicas, assim como a promoção interna,
com campanhas educativas utilizando uma máxima da atividade “A cidade
boa para seu morador, será boa também para quem a visita!”;



Instituir uma equipe multidisciplinar para atuar exclusivamente na orla central
de Maceió para gerenciar o uso do equipamento de lazer mais importante,
tanto para o maceioense quanto para o turista;



Criar através de parcerias com o trade e setor cultural um calendário anual de
eventos em Maceió de forma a ser atrativo turístico que associado à
promoção e divulgação da cidade aumentará o fluxo de visitantes;



Buscar recursos para construção de Banheiros de uso públicos e realizar
licitação para a prestação dos serviços de uso e manutenção;



Instituir políticas públicas de apoio à Economia Criativa, com base nos
conceitos e tendências de sustentabilidade e incentivo à produção artística
cultural como eixo estratégico de desenvolvimento comunitário gerando
oportunidade de comercialização junto ao fluxo turístico, de forma organizada
e associada a linhas de crédito através de parceiros de instituições financeiras
e agências de fomento;



Ampliar a quantidade de CAT’s – Centros de Atendimento ao Turista em
pontos estratégicos de fluxo turístico;



Reestruturar os mercados públicos municipais e viabilizar o acesso de
visitantes, especialmente o do Artesanato e de Jaraguá, analisando a
possibilidade administrativa e jurídica de gestão privada;



Estudar possibilidade de incentivos fiscais e articulação de linhas de crédito
para fomentar a implantação de atrativos turísticos em parcerias públicoprivadas aproveitando o potencial Histórico de bairros de Maceió, tais quais:
Ipioca, onde nasceu Floriano Peixoto; Riacho Doce, cenário da obra do
escritor José Lins do Rego e suas famosas boleiras; Reordenamento do
Pontal da Barra, Mirante da Sereia e melhorar a visitação nos equipamentos
do Jaraguá e Centro;



Estimular a implantação e exploração do Segmento Náutico em sua
diversidade, tais quais: a construção de uma Marina, do Terminal de
Passageiros em parceria com o Porto de Maceió;
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Criar um “Corredor Turístico Cultural” com logística de trânsito e horário
adequado para que os veículos de turismo possam trafegar lentamente
possibilitando um melhor serviço prestado pelo guia de turismo e
consequentemente dando maior conhecimento ao visitando sobre nossa
História e despertando a ida aos Museus, Igrejas e Patrimônio Arquitetônico
relevante;



Promover o aperfeiçoamento de profissionais que atuam diretamente com o
turista, tais quais: guias de turismo, motoristas de taxi e de empresas de
transporte turístico, recepcionista de meios de hospedagem, garçons etc.;
através do SINE Municipal, em parceria com órgãos Estaduais, Federais e
Sistema S;



Fazer gestões junto ao Governo do Estado e contribuir para a viabilização de
uma Delegacia Especializada no atendimento e Proteção ao Turista.
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4.14.

Habitação

4.14.1. Introdução

A realidade econômica e o acelerado processo de urbanização com o
consequente aumento do número de assentamentos informais, expressa uma
realidade desafiadora na construção de uma agenda que aponte soluções para
esta difícil conjuntura. Tal situação pode ser constatada no vale do Reginaldo,
bem como nas ocupações situadas nas grotas dos bairros do Jacintinho, Feitosa e
Benedito Bentes, entre outros, onde ainda residem 46% da população do
município.
Apesar dos avanços já obtidos, com a construção de vários conjuntos
habitacionais, a cidade ainda ostenta um elevado déficit habitacional. Diante deste
fato a Gestão Pra Maceió Voltar a Crescer se propõe a enfrentar esse quadro
com as seguintes propostas:
4.14.2. Propostas em tópicos



Implantar Política Municipal de Habitação Popular com base no Estatuto das
Cidades;



Criar do Fundo Municipal de Habitação Popular, Urbanização e Saneamento;



Implantar o Programa de Regularização Fundiária e urbanização de áreas
ocupadas por populações de baixa renda;



Conceber o Programa de Produção de Lotes Urbanizados;



Elaborar um Programa Produção e Aquisição de Habitações, priorizando a
população com renda familiar de até três salários mínimos;



Apoiar projetos desenvolvidos em parcerias com movimentos sociais, para
organização de mutirões e formas comunitárias de produção de moradia.



Aquisição de terreno e regularização fundiária;



Remanejar, alojamento provisório e reassentamento de famílias quando não
for possível mantê-las no mesmo local (áreas de risco e proteção ambiental);



Alcançar 5% de redução de áreas ocupadas por favelas na cidade;



Coibir novas ocupações ilegais e a expansão horizontal ou vertical das
comunidades estabelecidas, a partir do uso efetivo de ecolimites e de um
monitoramento aerofotográfico constante;
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Ampliar e modernizar o sistema de drenagem urbana existente na cidade,
com foco em locais que apresentem recorrentes problemas de alagamento e
áreas com baixo IDH;



Promover o Programa de Requalificação Urbana: promover a melhoria de
qualidade da moradia com melhor aproveitamento do espaço urbano:



Criar o Programa de Apoio às Comunidades que demandam Moradia Digna:



Apoiar à atualização do Plano Diretor e aplicação do Estatuto das Cidades;



Consolidar o levantamento das áreas em risco de desabamento e promover
obras para segurança e estabilidade de encostas;



Captar recursos federais para realizar melhorias em casas de conjuntos
habitacionais de interesse social;



Implementar o Conselho Municipal de Habitação com amplas funções de
formulação da política pública, de fiscalização e controle social das ações
desenvolvidas.
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4.15.

Água e Saneamento Básico

4.15.1. Introdução

A capital dos alagoanos apresenta enormes desafios para disponibilizar aos
seus moradores sistemas de saneamento básico minimamente adequado às suas
necessidades e qualidade de vida. O abastecimento de água ainda convive com a
inexistência de sistemas públicos em significativas áreas urbanas (normalmente as
mais carentes), impondo aos munícipes a utilização de sistemas alternativos, quase
sempre arriscando a sua saúde e de seus familiares.
As redes públicas coletoras de esgotos atingem pouco mais que um terço da
população residente, o que demonstra a gravidade e urgência do problema, numa
cidade que tem evidente vocação para o turismo e está situada a beira mar. De sua
parte, frente à falta de iniciativa da municipalidade, o Governo do Estado lançou seu
Programa de Esgotamento Sanitário 2015/2018 onde se prevê que, até 2018,
tenhamos a Capital com contratos de implantação de sistemas coletores em 100%
de sua área urbana, dos quais 70% já estarão executados.
A carência deste serviço, hoje, contamina os canais naturais de escoamento
tornando ainda mais perversa a inadequação do sistema de drenagem da cidade. A
permanente ameaça das “línguas negras” é comprovação desta inadequação.
Por sua vez, embora a cidade tenha dado significativo salto com a
implantação do seu Aterro Sanitário Controlado, ainda persistem deficiências no
recolhimento e transporte dos resíduos sólidos que precisam ser realizados em toda
a área urbana e minimizados pela adoção de políticas mais eficazes de coleta
seletiva, reuso e reciclagem.
A Prefeitura deve assumir seu protagonismo, revendo o Plano Municipal de
Saneamento Básico, ora em elaboração, e estabelecendo Políticas claras e
objetivas para cada uma das atividades que compõe esse complexo e essencial
setor.
Para mudar a realidade hoje enfrentada, a candidatura Cícero Almeida,
assume as seguintes propostas, apresentados de forma sucinta:
4.15.2. Propostas em Tópicos
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•

Rever o Plano Municipal de Saneamento adequando-o à realidade da Capital
e às Políticas Públicas estabelecidas pela Municipalidade para o setor;

•

Atuar de forma articulada com setores como a saúde, o meio ambiente, a
educação, a infraestrutura entre outros, de forma a tornar mais efetiva a
aplicação dos recursos públicos, como estabelece a Lei Municipal
5.239/2002;

•

Estabelecer Políticas e prioridades articuladas com o Governo Estadual e
Federal, definindo processos colaborativos e eficazes de ação voltadas à
universalização dos serviços de saneamento básico;

•

Celebrar convênio de cooperação e ação articulada entre a Agência
Reguladora de Saneamento de Maceió (ARSMAC) e a sua congênere
estadual, voltada a otimização das ações de regulação e fiscalização dos
serviços de água e esgotos no município;

•

Incluir nas ações voltadas à Educação Ambiental, especialmente nas escolas
municipais, o incentivo à adoção de práticas sustentáveis através da correta
utilização e acompanhamento da eficiência dos serviços de saneamento
básico disponíveis à população;

•

Disponibilizar, em todos os eventos promovidos ou com a participação da
Prefeitura, equipamentos de coleta seletiva de resíduos sólidos e informes e
chamamentos à economia de água e ao bom uso de sistemas coletores de
esgotos;
4.15.3. Sistemas de abastecimento de Água

•

Atuar, juntamente com os Governos Estadual e Federal, na viabilização da
implantação do Sistema Meirim, ampliando a oferta de água da Capital em
cerca de 40%;

•

Articular, junto ao Governo Estadual e à Concessionária estadual, a
implantação de Sistemas complementares de abastecimento de água,
visando o atendimento a bairros ainda carentes de atendimento;

•

Atuar junto à Companhia Estadual para a ampliação dos serviços de
abastecimento de água da Capital, através da ampliação das redes públicas
de distribuição, incentivando a interligação de todos os munícipes e o
consumo de água com qualidade e quantidade adequadas;
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4.15.4. Sistemas de esgotamento sanitário

•

Participar, respeitadas as atribuições e limites da administração municipal, da
definição e implantação de projetos de sistemas coletores e de tratamento de
esgotos sanitários em Maceió, previstos no Plano de Esgotamento Sanitário
de Alagoas 2015/2018, do Governo do Estado;

•

Rever os critérios de licenciamento de conjuntos habitacionais e outros
empreendimentos imobiliários de forma a garantir o perfeito funcionamento
dos sistemas de coleta, tratamento e disposição de esgotos sanitários;

•

Articular junto à Concessionária a revitalização de sistemas de coleta,
tratamento e disposição de esgotos sanitários em conjuntos já entregues e
que estejam sendo operados em condições precárias;
4.15.5. Resíduos sólidos

•

Reavaliar e qualificar a coleta, tratamento e disposição dos resíduos sólidos
urbanos, incentivando a coleta seletiva, a reciclagem e o reuso;

•

Reavaliar e ampliar os sistemas alternativos de limpeza urbana, tais como o
Gari Comunitário, entidades voltadas à reciclagem, entre outros;

•

Criar política específica de apoio às organizações voltadas à atividade de
reciclagem, inclusive criando incentivos para que empresas e instituições
colaborem com estas instituições;
4.15.6. Drenagem urbana

•

Priorizar e estruturar um Programa permanente de manutenção de sistemas
de drenagem urbana, recuperando as estruturas existentes, ampliando-a para
áreas carentes e recapacitando-a onde o sistema já se mostra inadequado;

•

Implantar e sistematizar o cadastramento georeferenciado de toda a rede de
drenagem pluvial da cidade, permitindo a criação e operação de modelos
matemáticos para previsão de escoamento e cheias;

•

Estabelecer

sistemática

de

fiscalização

e

punição

de

lançamentos

inadequados na rede de drenagem, incluindo canais, riachos e rios.
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4.16.

Meio ambiente

4.16.1. Introdução

É objetivo da Gestão Pra Maceió Voltar a

Crescer preservar o Meio-

Ambiente, implantar práticas de Sustentabilidade em todas as atividades
econômicas e sociais da cidade e promover a Qualidade de Vida.
Política de equilíbrio ambiental com melhoramento social, principalmente uma
melhora na qualidade de vida social e ambiental torna-se objetivo importante do
plano.
Maior qualidade de vida, com a implantação de projetos que possibilitem um
melhor aproveitamento dos resíduos, uma qualificação dos ambientes de
convivência, fazem parte e se tornam importantes. A implantação de uma educação
infantil também focada na educação ambiental e objetivo primordial do plano de
governo.
A implantação de projetos ambientais nas comunidades no intento de melhor
aproveitar a mão de obra local com a implantação de energia limpa e sustentável
(bio-digestores comunitários) e bem o saneamento com a colocação de fossa
séptica nas comunidades ribeirinhas, acarretará uma melhor qualidade de vida e
incentivará o projeto de sustentabilidade na região e desenvolverá o cidadão
fiscalizador, dando apoio as atividades de fiscalização e proteção ao meio ambiente.
O incentivo a preservação de espaços ambientais nas comunidades também
deverá ser compromisso da gestão, com implantação de possíveis incentivos fiscais,
voltados a conservação e aumento de área verdes na redução de pagamento de
tributos e taxas (a implantação da tributação verde ou sustentável), o qual após
analises poderá ser implantado.

4.16.2. Propostas em tópicos



Fortalecer a Secretaria Municipal de Meio-Ambiente com a implantação, de
forma democrática, da Política Municipal de Meio-Ambiente;



Articular os órgãos que atuam na Política de Meio-ambiente com os fóruns de
definição das políticas públicas de desenvolvimento econômico e social;



Articular e fortalecer Programas de Educação Ambiental junto aos programas
de Educação, Saúde, entre outros;
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Criar Programas específicos de preservação e recuperação dos principais
Ecossistemas de Maceió: Mata Atlântica, Manguezais, Restinga, Complexos
estuarinos-lagunares e Tabuleiros costeiros;



Fortalecer a presença e participação da municipalidade nos Comitês de
Bacias Hidrográficas que envolvem a cidade;



Implantar um relógio biológico, para informar a população dos aspectos
ambientais;



Implantar um monitoramento efetivo da qualidade do ar, fauna, flora e água
em Maceió;



Implantar no Parque Municipal um centro de triagem animal, em parceria com
órgão competente, IBAMA e IMA com o objetivo de recolocação animal na
biota;



Implantar um centro de observação das Aves e Animais;



Priorizar a preservação de árvores e o replantio de mudas nas ações de
manutenção dos espaços públicos e urbanização;



Fiscalizar os PGRCC´s (plano de gerenciamento de resíduos da construção
civil) já implantados;



Revitalização ambiental da orla lagunar, articulando ações de reordenamento
fundiário, definição de novas áreas de preservação ambiental, recuperação de
manguezais, coleta de resíduos sólidos, esgotamento sanitário, habitação
popular; e apoio às comunidades tradicionais de pescadores e marisqueiras
com assistência técnica, projetos de agregação de valor aos seus produtos,
promoção de associativismo e economia solidária;



Mapear e recuperar as áreas degradadas do Município;



Plano de extinção das línguas negras, com uma maior e efetiva limpeza dos
dutos e fiscalizações;



Incentivo às pequenas empresas, na redução do valor da taxa de
licenciamento;



Implantação do sistema de licenciamento único e desburocratizado;



Ordenamento Lagunar e Costeiro com a fiscalização efetiva e aplicação dos
termos do SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação);



Mobilizar a cidadania para, em conjunto com a prefeitura, definir políticas
articuladas de água, esgoto, áreas verdes, drenagem e resíduos sólidos;
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Implementar uma política de saneamento básico e ambiental para Maceió,
articulando ações conjuntas com os municípios da região metropolitana,
alinhadas aos planos de saneamento básico do governo federal;



Apoiar inovações técnicas na captação e uso das águas de chuva;



Avaliar os conceitos utilizados para mensurar as áreas verdes e estabelecer
indicadores de áreas verdes por bairro;



Ampliar a arborização de rua, com espécies adequadas e participação de
moradores no plantio e cuidados dessas árvores;



Implantar Projetos de cidadão fiscalizador, Meio Ambiente Cidadão,
juntamente com o Ministério Público e demais Órgãos;



Mapear áreas públicas baldias e desenvolver plano de uso conforme suas
características e com a participação dos moradores do local;



Criar sistema de monitoramento de fauna e flora, com o apoio da Guarda Civil
Municipal;



Implementar melhoria ao Parque Municipal, com a implantação do Museu da
sustentabilidade, Herbário, Biblioteca Ecológica, plantio de produção de
mudas, produção de compostos de adubação orgânica;



Incentivar a distribuição de mudas e plantio de árvores na cidade;



Implantar projeto de revitalização ambiental nas ruas na cidade e nas
comunidades com a produção e plantação de espécies adaptáveis a cada
região;



Fiscalizar a plantio de árvores em baixo de redes elétricas;


Criar uma agenda de eventos direcionados a sustentabilidade e
preservação direcionada as comunidades e escolas, com a elaboração e
projetos pelos participantes.
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4.17.

Ciência, tecnologia e inovação.

4.17.1. Introdução

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) são temas transversais em qualquer
discussão numa sociedade que procura um desenvolvimento econômico com
mais progresso técnico e produtividade. Além disso, nas áreas sociais e de bemestar como saúde, educação, assistência social e segurança pública, o
desenvolvimento científico e tecnológico é uma ferramenta essencial.No âmbito
municipal uma política e estrutura de C,T&I pode assumir papéis fundamentais,
além de assegurar a verticalização de programas federais e estaduais.
O município de Maceió concentra a maior parte das instituições de ensino
superior, uma parcela significativa de empresas de base tecnológica, está muito
próxima de contar com um Polo de Tecnologia da Informação e Comunicação,
além de uma rede municipal de escolas públicas consideráveis.
Em vista disso, a grupo Pra Maceió Voltar a Crescer exige uma gestão
moderna e preocupada em contar com a C,T&I como eixo de desenvolvimento
econômico, que essas áreas sejam privilegiadas numa proposta de plano de
governo.

4.17.2. Propostas em tópicos



Desenvolver uma política de inclusão cientifica e tecnológica nas escolas,
melhorando assim a visão dos alunos para as ciências puras (Matemática,
química, física, etc.);



Criar um plano municipal de ciência, tecnologia e inovação;



Incentivar

a

criação

de

incubadoras

de

empresas,

com

foco

no

desenvolvimento social, assim como no desenvolvimento tecnológico;


Criar um plano de capacitação para incentivo às ciências;



Promover a interação entre Governo-Academia e Iniciativa Privada na busca
de um ambiente melhor de desenvolvimento econômico e social;



Disponibilizar espaços públicos voltados à difusão e popularização das
ciências, através de equipamentos simples que demonstrem, de forma
prática, as leis científicas;
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Estruturar e reformar, em parceria, museus e bibliotecas digitais;



Apoiar a criação do APL TECNOLOGIA, com micro e pequenas empresas de
base tecnológica;



Em parceria com os governos federal e estadual, implantar o cinturão de fibra
ótica para levar conexão para as escolas municipais,



Incentivar a formação em pós-graduação dos professores da rede municipal
de ensino;



Contribuir com o meio ambiente oferecendo soluções para o descarte correto
de lixo eletrônico;



Oferecer telecentros digitais comunitários com acesso gratuito à internet, com
cursos de informática;



Discutir e implantar uma política de incentivo fiscal e de infraestrutura
territorial para apoiar o funcionamento e instalação de empresas tanto no Polo
de TIC quanto no seu entorno no bairro do Jaraguá, tornando também essa
região um centro de serviços especializados e de funcionamento de empresas
de base tecnológica.
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4.18.

Agricultura, abastecimento e pesca

4.18.1. Introdução

O principal papel a ser desempenhado pela administração municipal nesta
área é o de atuar como estimulador, estabelecendo um padrão de desenvolvimento
rural e pesqueiro sustentável, gerando empregos e renda, elevando a satisfação e
bem estar dos aqui cultores, agricultores e consumidores, podendo gerar
expressivos ganhos econômicos, sociais e ambientais.
Some-se a relevância das atividades pesqueiras, notadamente aquelas
realizadas na Lagoa Mundaú, que, igualmente, devem ser consideradas, nesta
política de atenção ao setor primário.
Além das parcerias com os Governos federal e estadual para fomentar as
atividades agrícolas e pesqueiras, é preciso dotar o município de melhor
infraestrutura para o abastecimento e comercialização dos produtos oriundos desses
segmentos. Importa observar, por exemplo, outras experiências, em outros estados,
que resultam na possibilidade de criação de espaços (em feiras, quiosques,
balanças, etc.) reservados para transformação e comercialização de pratos,
refeições etc., agregando valor, propiciando movimentar ainda mais a cadeia
gastronômica e divulgar nossa culinária local. Para o período de 2017 a 2020,
propomos a realização das ações a seguir relacionadas:

4.18.2. Propostas em tópicos



Estruturar um organismo específico para tratar dos projetos e ações a serem
desenvolvidas com a agricultura e pesca do município;



Criar estrutura administrativa no poder público municipal para coordenar
políticas de desenvolvimento para o público do espaço rural, especialmente
os que estão enquadrados na lei da Agricultura Familiar, Lei nº11. 326 de
24/07/2006, com o objetivo de: prestar serviços de ATER (assistência técnica
e extensão rural) às famílias, associações, cooperativas, colônias de pesca;
de articular políticas públicas de fomento à inclusão social produtiva;
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Criar Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, e Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional de Maceió com participação de órgãos
públicos e sociedade civil - especialmente os movimentos sociais do campo;



Contribuir para a organização de um novo Território Rural de Identidade que
abarque o Litoral Sul e Região Lagunar, para realizar planejamento
participativo, articulação de políticas públicas, organização dos atores sociais
participantes das cadeias produtivas, produzir projetos de desenvolvimento
sustentável, territorial;



Desenvolver forte articulação com órgãos municipais, estaduais e federais,
universidades e institutos tecnológicos, sistema S, para desenvolver
programas, projetos e ações integradas para promoção do desenvolvimento
sustentável;



Assegurar a participação das associações e cooperativas de agricultura
familiar e economia solidária nas compras públicas municipais de alimentos;



Identificar e apoiar as Vilas rurais em Maceió;



Desenvolver projetos de fomento à agricultura urbana e Peri urbana, com
objetivo de criar um “cinturão verde” no município de Maceió;



Incentivar a criação de Agroindústrias familiares em rede, na significativa
parcela rural dos municípios da grande Maceió onde resiste uma pequena
agricultura;



Apoiar os produtores de alimentos da área rural e da área lagunar e praieira
de Maceió, bem como à produção artesanal de alimentos típicos da culinária
regional e promover e acesso ao crédito federal;



Incentivar a retomada do plantio de frutas da terra;



Ampliar as feiras orgânicas e fomentar Feiras de Agricultura Familiar em
Maceió;



Implantar o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional;



Implementar parcerias com o estado e governo federal para realizar o resgate
histórico das comunidades pesqueiras com o objetivo de preservar a cultura
local, integrando-as aos serviços turísticos locais;



Qualificar

e

profissionalizar

os

pescadores

artesanais

na

beneficiamento, comercialização, legislação ambiental e turismo.

área

de
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4.19.

Finanças Públicas

4.19.1. Introdução

Com o compromisso de tratar o dinheiro público com responsabilidade e
seriedade, para os próximos 04 anos a Gestão “Pra Maceió Voltar a Crescer” além
de manter a austeridade fiscal, irá ampliar os sistemas de planejamento, controle e
gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e financeiros, com
foco

na

modernização

da

gestão,

eficiência

dos

serviços

públicos

e

desburocratização.
Bons

resultados

na

gestão

pública

passam

necessariamente

pela

capacitação, aperfeiçoamento e valorização do quadro de servidores. Neste quesito,
vamos continuar avançando por meio da "Escola de Gestão Pública" uma vez que
foi criada em nossa administração, assim como, a gradativa revisão dos planos de
carreiras.
A nossa cidade passa por um período de carência no tocante a recursos
públicos é dever dos gestores municipais buscar meios de prover O munícipio de
alternativas econômicas e fiscais que elevem a nossa arrecadação e com isso mais
investimentos e melhorias sociais significativas proporcionando uma qualidade de
vida mais próxima do que nossos munícipes desejam.
Dentro destes parâmetros devemos nós gestores em todas as áreas de
atuação buscar a unidade administrativa, tratando os problemas de nossa cidade de
uma maneira integrada e com isso gerando menos custos na hora de aplicar os
recursos disponíveis para que com isso possamos investir com eficiência, eficácia e
efetividade.
As áreas de finanças e administração são as mais exigidas em uma gestão,
pois é através delas que todos os recursos são distribuídos proporcionando ações
nas mais diversas áreas de atuação, também é através destas áreas que ocorre a
maior concentração de responsabilidades uma vez que em tempo de crises como
estamos vivendo agora à criatividade na busca de novos recursos ou daqueles que
estão em poder de terceiros (devedores) se torna mais evidente fazendo com que
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alternativas de cobrança e de negociação sejam implementadas, neste ultimo caso
respeitando o poder de pagamento do devedor.
4.19.2. Propostas em tópicos



Investir nas áreas de fiscalização, arrecadação e recursos humanos da
Secretaria de Finanças;



Reorganizar o sistema tributário municipal;



Combater sistematicamente a sonegação fiscal através de campanhas
educativas;



Instituir banco de dados auxiliares da Secretaria de Finanças para
preservação e agilidade da memória tributária municipal e permitir celeridade
dos processos;



Reordenar a política de estímulos fiscais;



Agilizar o processo fiscal administrativo através do aperfeiçoamento do
Conselho Tributário Municipal;



Promover meios que possibilitem renegociação da dívida pública do município
sem compactuar com acordos que prejudiquem Maceió;



Reformular a legislação pertinente a contencioso administrativo fiscal,
simplificando os prazos e racionalizando os procedimentos relevantes a fim
de que os créditos tributários decorrentes de autos de infração, em ações
fiscais, sejam cobrados e canalizados com maior rapidez para o tesouro
municipal;



Ampliar o debate acerca do espaço fiscal da Capital, frente aos demais
municípios do Estado e eventual queda no repasse do FPM;



Aquisição de equipamentos e softwares e ampliação das ações do
Geoprocessamento;



Disponibilizar mecanismo administrativo eficiente para viabilizar as execuções
da Dívida Ativa do Município;



Elaborar um plano de recadastramento dos imóveis irregulares no âmbito do
Município, visando sua possível regularização com vistas a cobrança do
IPTU;



Modernizar e ampliar o arquivo público municipal;



Criar os Fóruns do Orçamento Participativo que, por meio de audiências
públicas, permitirá a sociedade o debate na construção para elaboração dos
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instrumentos de planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentarias – LDO e Lei Orçamentaria Anual – LOA;


Fortalecer os Conselhos Municipais de Controle Social para que sejam
autônomos e ativos;



Promover Conferências setoriais para construção da política fiscal;



Implantar o programa de Governo na Internet, tendo como meta principal a
interatividade e a facilidade de uso dos serviços públicos pela Rede mundial
de computadores;



Promover a geração de informações gerenciais para que os administradores
públicos possam melhor planejar e monitorar suas ações, servindo como
subsídios para tomadas de decisões relacionadas às políticas públicas
implementadas;



Implantação de Sistema para Acompanhamento das Principais Ações do
Governo Municipal, em termos de cronograma físico financeiro (previsto x
realizado) e de indicadores socioeconômicos;



Implementar o serviço de atendimento ao cidadão - SAC MUNICIPAL;



Ampliar a atuação da Escola de Gestão Pública, promovendo a capacitação
continuada e desenvolvimento profissional, com a implantação do Plano
Municipal de Capacitação Continuada;



Implementar o programa de saúde para o trabalhador,



Implantar em todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta de um
Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Controle de Processos,
Patrimônio, Material, Imóveis, dentre outros);



Implementar Sistema de Compras Governamentais, na modalidade de Pregão
Eletrônico, para atender os principais itens de consumo da Administração
Municipal, otimizando os recursos alocados;



Instalar de ferramentas de GED (Gestão Eletrônica de Documentos),
possibilitando a digitalização de processos e o trâmite dos mesmos de forma
eletrônica;



Realizar

de

Concurso

Publico

em

substituição

aos

contratados

terceirizados;


Revisar da politica previdenciária do Município;



Implantar nas escolas municipais o programa fiscal mirim;



Implantar nas escolas municipais a disciplina “educação fiscal”.

e
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4.20.

Gestão administrativa e social

4.20.1. Introdução

A nova gestão Pra Maceió Voltar a Crescer promoverá cada vez mais a
democracia cada vez mais participativa, com prioridades decididas por seus
cidadãos, numa visão de melhoria da qualidade de vida dos maceioenses, com
atendimento adequado das necessidades básicas e respeito à dignidade, e ainda
contando com o fraterno apoio do Governo Estadual.
Iremos construir mecanismos reais para a participação da população nas
decisões do governo: na definição do Orçamento. Como gestor público, devemos
manter o reconhecimento da importância de atuar no sentido de diminuir ou eliminar
as desigualdades entre cidadãos. Esta é a diretriz básica considerada na elaboração
da Gestão Administrativa a ser implantada. Ainda, será dada maior importância a
adoção de medidas visando garantir o desenvolvimento sustentável para Maceió. É
fundamental que os recursos naturais do município sejam colocados a serviço da
criação de oportunidades de emprego e renda,dentro de uma perspectiva de
preservação ambiental.
Para os próximos quatro anos, além de manter ainda a austeridade fiscal na
aplicação dos recursos públicos, ampliaremos os sistemas de planejamento,
controle e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e
financeiros, com foco na modernização da gestão, eficiência dos serviços públicos e
desburocratização.
A eficiência da administração municipal será buscada incessantemente com a
adoção dos recursos adequados de tecnologia da informação, reduzindo os gastos e
tornando mais ágil a atuação da administração governamental. As unidades
organizacionais da estrutura da Prefeitura deverão dispor de recursos da Internet
para agilizar a tramitação dos processos e garantir maior transparência dos gastos
públicos – onde os recursos aplicados passarão por um controle social e as ações
dos gestores públicos – serão acompanhadas e avaliadas sistematicamente.
Será perseguida a disponibilização da informação da administração pública
como elemento básico de gestão. Será utilizada também a rede internet como um
meio de divulgação e comunicação social, dando transparência aos atos
governamentais e melhorando o atendimento ao público para que este seja ágil,
eficiente e eficaz.
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4.20.2. Propostas em tópicos



Criar os Fóruns do Orçamento Participativo que, por meio de audiências
públicas, permitirá a sociedade o debate para elaboração do Plano Plurianual,
e continuará seu funcionamento na elaboração e acompanhamento da LDO e
da LOA;



Ampliar a atuação da Escola de Governo, promovendo a capacitação e
aperfeiçoamento continuados dos servidores municipais;



Garantir a continuidade das conquistas dos Planos de Cargos, Vencimentos e
Carreira do funcionalismo municipal;



Fortalecer os Conselhos Municipais de Controle Social para que sejam
autônomos e ativos;



Manter a política de renovação da frota municipal e dos equipamentos;



Informatizar os serviços, descentralizando e desburocratizando os processos
de gestão;



Promover Conferências setoriais para construção das políticas públicas
municipais;



Implantar o programa de Governo na Internet, tendo como meta principal a
interatividade e a facilidade de uso dos serviços públicos pela Rede mundial
de computadores;



Incentivar a revisão dos processos funcionais, buscando implementar maior
agilidade com racionalidade e economia à gestão interna, associado ao
emprego de ferramentas modernas para uma maior automação de
procedimentos;



Promover a geração de informações gerenciais para que os administradores
públicos possam melhor planejar e monitorar suas ações, servindo como
subsídios para tomadas de decisões relacionadas às políticas públicas
implementadas;



Implantação de Sistema para Acompanhamento das Principais Ações do
Governo Municipal, em termos de cronograma físico financeiro (previsto x
realizado) e de indicadores socioeconômicos;



Implementação do serviço de atendimento ao cidadão - SAC MUNICIPAL;



Valorizar profissionalmente os servidores públicos com:


Concursos públicos;
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Formação continuada e desenvolvimento profissional, com a implantação
da Escola de Governo;





Planos de carreira e política salarial;



Implantação do programa de saúde para o trabalhador.

Implantação em todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta de um
Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Controle de Processos,
Patrimônio, Material, Imóveis, dentre outros);



Implementação de um Sistema de Compras Governamentais, na modalidade de
Pregão Eletrônico, para atender os principais itens de consumo da Administração
Municipal, otimizando os recursos alocados;



Instalação de ferramentas de GED (Gestão Eletrônica de Documentos).

