PROPOSTAS DE GOVERNO – 2017 - 2020

1. Introdução
São Luís arrasta problemas estruturais há decênios e até séculos. A
ocupação urbana irregular é fruto,principalmente, de um processo histórico e
constante de migração do interior do Estado que contribui para o aumento da
violência e pelo aumento de demandas em todos os serviços públicos: saúde,
moradia, mobilidade, trabalho e educação, além produzir graves agressões ao
meio ambiente.
A questão urbana, com toda sua complexidade, amplia a agenda de
desafios políticos e administrativos em um contexto de escassez de recursos
orçamentários e de mão de obra especializada. São reconhecidos os
obstáculos e desafios para realizar as aspirações e reivindicações de todos os
setores da sociedade.
A gestão do Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, em curso,ao mesmo
tempo em que enfrentou inúmeros problemas, trabalhou de forma responsável
e constante, com planejamento de curto e médio prazo, priorizando as políticas
sociais e ações de infraestrutura com vistas a amenizar a rudeza desses
nossos tempos e as agruras da pobreza, na busca de contribuir no resgate da
dignidade de nossa gente.
Apresentamos a seguir propostas para São Luís. Trata-se de um
conjunto de idéias, que constituem a base do Programa de Governo para os
próximos quatro anos e que leva em consideração aspectos positivos que a
cidade apresenta, como ampla oferta de ensino superior, crescimento
econômico, diálogo permanente da prefeitura com a sociedade e a oferta de
lazer e entretenimento decorrentes de nossa tradição e atividades culturais, e
ainda somos considerados Patrimônio da Humanidade.
Nesse contexto de potencialidades, urge aperfeiçoar e superar gargalos
e inconformidades em condições de mobilidade com relação ao transporte
público, trânsito e acessibilidade para deficientes; pobreza e desigualdade de
renda; segurança pública; condições habitacionais; saneamento e
abastecimento de água, educação básica e manutenção e conservação do
centro histórico.
As propostas foram construídas a partir de inúmeros encontros
realizados com representantes da comunidade; com a observância das
demandas mais urgentes reveladas nas manifestações populares; das
reivindicações e encaminhamentos das Mesas de Diálogos feitas em inúmeras
comunidades de São Luís, nas zonas urbana e rural, nas caminhadas por toda
a cidade, nas audiências publicas realizadas para discutir assuntos da maior
relevância para nossa população.
A Gestão Edivaldo Holanda Júnior, no período que iniciou em 2013, tem
resultados significativos, numa cidade em movimento, que se reconstrói,
avança, se inova, que persiste na busca de um lugar melhor para todos,
determinada na elevação do nível de vida material e inclusiva, nesse amplo
horizonte de esperanças e realizações para todos.
Novamente Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior pretende
consolidar todo um trabalho desenvolvido, vencer os inúmeros desafios que
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ainda se nos apresentam e, com a ajuda de Deus, ampliar ainda mais as
conquistas já realizadas.
Assumem-se aqui compromissos que se baseiam nas potencialidades,
oportunidades e desafios que existem em nossa cidade e que enfrentados,
colocarão São Luís avançando para um novo patamar de desenvolvimento.

2 Fundamentos das Propostas de Governo 2017 a 2020
a. Democracia e Direitos Humanos como Valor Universal;
b. Gestão Compartilhada, Eficiente, Descentralizada e Transparente, com
foco em melhores condições de vida para os cidadãos;
c. Sustentabilidade: Ambientalmente Correto; Socialmente Justo e
Respeito ao Equilíbrio Orçamentário;
d. Visão de Futuro 2033: São Luís, Cidade Sustentável, Inclusiva e com
Qualidade de Vida.
3 Dimensões Estratégicas das Propostas
Essas dimensões apontam onde serão concentrados os esforços e recursos
visando às melhorias desejadas no curto, médio e longos prazos e se
constituem em um conjunto de iniciativas, através de projetos e processos de
alta relevância e que devem realizar-se de forma integrada e coordenada.
URBANA
•Moradia
•Infraestrutura
•Meio Ambiente
•Mobilidade Urbana
•Saneamento
•Tecnologia da
Informação e
Comunicação - TIC

ECONÔMICA
•Gestão Pública e Fiscal
•Trabalho e Renda
•Turismo
•Atividade Rural e Peri
urbana

SOCIAL
•Cultura
•Cidadania e Participação
•Educação
-Esporte Lazer e
Juventude
-Patrimônio Histórico
•Saúde
•Segurança Pública

4. DESENVOLVIMENTO URBANO
Moradia
Infraestrutura

Meio Ambiente
Mobilidade Urbana

Saneamento
Tecnologia da Informação e
Comunicação- TIC

4.1 Moradia




Continuar priorizando os processos de regularização fundiária e construção
de novas moradias em áreas públicas;Continuar executando o Programa
“Minha Casa Legal”, implantado em 2013. (cerca de 10.000 títulos de
propriedades entregues);
Intensificar as ações Programa “Minha Casa, Minha Vida”, tanto em
cadastramento como em entrega de empreendimentos;
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Assegurar que os novos bairros sejam estruturados com equipamentos
públicos como: creches, escolas, praças, quadras dentre outros, através
dos empreendimentos residenciais,

4.2 Infraestrutura











Manutenção das ações com a urbanização de bairros e de mobilidade
urbana, incluindo obras de drenagem profunda, drenagem superficial, meiofio, sarjeta e calcada, pavimentação asfáltica e de bloquete;
Construção e Reforma de Praças priorizando o seu uso para esporte, lazer
e atividades culturais;
Promover a ampliação do sistema de drenagem, tendo como objetivo de
acabar com pontos de alagamento;
Investir na construção de pontes quando gerar impactos positivos na
mobilidade urbana, na medida em que tira as áreas impactadas do
isolamento, permitindo o acesso a serviços como ambulâncias,
policiamento, transporte público, além de estimular as atividades
econômicas e facilitar a movimentação de cargas e pessoas;
Ampliar o Parque de Iluminação Pública de São Luís, principalmente de
LED, para além das principais avenidas, praças e outras áreas da cidade;
Garantir o processo contínuo de melhoria na coleta domiciliar e seletiva.
Estimular a implementação do Programa "São Luís, Cidade Jardim" com
ações de urbanização e paisagismo em logradouros públicos e patrimônios
privados, com o apoio da comunidade para arborização da cidade e de
áreas de utilização comum;
Implantar Operações Urbanas Consorciadas;

4.3 Meio Ambiente










Implantar o Programa SEMMAM Digital, para aumentar a transparência,
para disponibilização automática das atividades e dos processos de
licenciamento ambiental e de fiscalização ambiental;
Executar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos;
Aumentar as ações educativas e integrar as realizações da SEMMAM com
as comunidades beneficiadas;
Garantir a Tramitação conclusiva de processos de licenciamento ambiental
ou de fiscalização ambiental na SEMMAM, no prazo máximo de até 90 dias;
Efetivar a Política de Coleta de Recicláveis para São Luís;
Implantar a Política de Gestão de Arborização Urbana, contemplando o
plantio, planejamento da produção e parcerias com as universidades para a
realização de estudos e diagnósticos;
Rever o planejamento urbano, conciliando o ordenamento do crescimento
sustentável e o estímulo ao desenvolvimento econômico;
Buscar Recursos internacionais através do Modelo de Desenvolvimento
Limpo (MDL);
Criação do IPTU Verde com base na adoção de tecnologias limpas em
moradias;
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4.4. Mobilidade Urbana





















Avançar na Implantação de medidas de reengenharia de tráfego com
impacto no fluxo do trânsito, especialmente nos horários de pico em pontos
de congestionamento;
Realizar modificações geométricas nos cruzamentos, mudança de
geometria em rotatórias, retirada de retornos em canteiro central, utilização
de laço de quadra, operações de trânsito, sincronismo nos semáforos, e
modificações da sinalização viária, para dar fluidez ao tráfego de veículos;
Renovar e modernizar mais 40% da frota de transporte coletivo, reduzindo a
idade média para abaixo de 10 anos.
Expandir o número de abrigos em paradas de ônibus para passageiros do
transporte coletivo urbano;
Implantar faixas prioritárias para o transporte coletivo e binário, vias com
sentido único em paralelo, além de retiradas de estacionamentos nos
corredores principais. Aumentar a velocidade média do transporte coletivo;
Implantar radares (barreiras, radar e avanço de semáforo) nos principais
pontos de acidentes com vítimas;
Aperfeiçoar o sistema de transporte integrado de Biometria Facial, que
contribui no combate ao uso indevido dos cartões de gratuidade do
transporte coletivo, minimizando eventuais fraudes no sistema;
Manter e expandir a Recarga Embarcada que é recarga do cartão de
transporte ou do cartão de meia passagem dentro do próprio ônibus;
Aperfeiçoar o projeto do Bilhete Único beneficio que permite ao usuário do
transporte urbano o pagamento de apenas uma passagem e fazer quantas
integrações forem necessárias para chegar ao destino final, propiciando
integração temporal fora dos terminais;·.
Aperfeiçoar o Sistema de Telemetria, que permitirá aos usuários do
transporte público saber o tempo de espera por meio de smartphones e
monitores instalados;
Acompanhar a efetivação do novo sistema de transportes de São Luís, com
a substituição gradativa da frota por veículos com ar-condicionado, ônibus
bi-articulados entre outras melhorias;
Ampliar as Intervenções para Requalificação da Malha Viária, por meio de
terraplanagem, imprimação, recapeamento ou nova pavimentação,
requalificação e revitalização, além de executar a sinalização nas vias
públicas da cidade;
Contribuir com a Implantação de mais vias Interbairros. Essas novas rotas
viárias na cidade estão contribuindo para a redução do fluxo de veículos,
desafogando o trânsito e melhorando a mobilidade nas avenidas que
integram os corredores urbanos da capital;
Consolidar o Plano de Mobilidade e melhoria nas condições de
deslocamento das populações das áreas mais periféricas;
Avançar na utilização compartilhada das câmeras de segurança do Governo
do Estado, com aquisição de placas para comunicação dos semáforos e
construção de uma sala específica para o Centro de Controle;
Implantar o CCO com monitoramento de câmeras, semáforos interligados
on-line e gestão da frota de ônibus;
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Implantar NETBUS gratuita a todos os usuários do transporte coletivo de
São Luis;
Desenvolver o Novo Corredor de Transportes Urbanos - BRT - CentroCohab;
Intensificar a fiscalização do trânsito nas vias da cidade de São Luís para
redução de acidentes de trânsito, ampliando a quantidade de equipamentos
de fiscalização eletrônica, continuar a capacitar os agentes, adquirir
talonários eletrônicos com GPS e câmera fotográfica;
Avançar na Implantação do Cartão Criança.··.

4.4 Saneamento



Desenvolver os Projetos Executivos propostos pelo Estudo de Concepção
do Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís;
Ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário do Bacanga – SES;

4.6 Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC











Continuar a implantação dos Sistemas Integrados em todos os Órgãos;
Ampliar e Modernizar o Data Center, tornando-o mais seguro e com
capacidade de abrigar todo o ativo de informações da PMSL;
Adequar as redes de telecomunicações para aumentar a qualidade da
telefonia, da internet e dos demais usos;
Implantar o Centro de Controle Integrado, envolvendo as secretarias
municipais e empresas concessionárias de serviços públicos, com
informações em tempo real em áreas como trânsito, segurança pública,
defesa civil, coleta de lixo, concentradas num só lugar para facilitar a
tomada de decisão e melhorar o gerenciamento da cidade;
Implantar um Programa de Governança da PMSL para fazer o
gerenciamento dos serviços de: Iluminação Pública, Drenagem, Limpeza
Pública, Poda e Paisagismo, Fiscalização Urbana, Licenciamento de
Eventos e Manutenção das Vias Públicas.
Implementar o Projeto Papel Zero, com digitalização através do E-Doc
virtual;
Disponibilizar Internet gratuita nas praças requalificadas;
Ampliar o sistema integrado de saúde para toda a rede de saúde municipal.

5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCLUSÃO
Atividade Rural e
Periurbana

Gestão Pública e
Fiscal

Trabalho e Renda Turismo

5.1. Atividades Rural e Periurbana
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Fortalecer a atividade agrícola, pesqueira e aquícola do Município de São
Luis, de forma sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida da população produtora e garantia de produtos de qualidade aos
consumidores.
Facilitar o escoamento da produção agrícola, pesqueira e aquícola do
Município de São Luís através da recuperação, pavimentação e /ou
construção das vias de acessos.
Recuperar Unidades Produtivas;
Construir e Reformar Escolas e Postos de Saúde da Zona Rural ;
Implantar biblioteca comunitária;
Implantar projetos nas áreas de cultura, esportes e lazer;
Capacitar continuamente através de oficinas e cursos, com técnicas
modernas e adequadas nas áreas da Agricultura, Pesca e Aquicultura,
técnicas de vendas, dentre outros para a população rural;
Promover reformas, conservação e higienização; nos mercados municipais;
Padronizar bancas e capacitar feirantes das Feiras Livres.
Garantir a expansão da Agricultura familiar de São Luís, por meio do
Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura como instrumento de
fortalecimento da segurança alimentar das nossas crianças;

5.2. Gestão Pública e Fiscal










Otimizar o atendimento ao contribuinte disponibilizando o maior número de
serviços na web;
Reestruturar a Secretaria de Fazenda para permitir o incremento e controle
das Arrecadações Própria e Transferida e para atender satisfatoriamente o
contribuinte;
Criar novas malhas fiscais para controlar e incrementar a arrecadação
própria;
Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento das Receitas Transferidas;Formar
grupo qualificado de pessoas para execução dessas ações;
Reestruturar e modernizar a Escola de Governo e Gestão Municipal;
Consolidar a oferta de cursos à distância possibilitando o acesso dos
servidores cursistas em qualquer lugar e a qualquer tempo;
Implantar a Central de Atendimento ao Cidadão;
Implantar a Reforma Administrativa e Organizacional;
Promover a efetivação do Diário Eletrônico;

5.3 Trabalho e Renda



Implantar Políticas e Agenda de Desenvolvimento Econômico com
incentivos e regras para atração de investimentos;
Priorizar o planejamento dando ênfase às nossas potencialidades
econômicas, como o turismo, atividades portuárias, comércio e serviços;
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Continuar atuando no enfrentamento da persistência da pobreza e da
desigualdade social;
Expandir as políticas públicas voltadas para as áreas desprovidas e de
inclusão deficientes;
Revitalizar projetos geradores de renda: caprinos, produção de mel,
produção de farinha, produção de mudas, piscicultura, mandioca, acerola e
açaí precoce;
Garantir capacitação técnica, intercâmbio técnico-científico, estruturas de
logística e equipamentos para Serviço de Inspeção Municipal – SIM;
Implantar o Programa de Renda Solidária a partir da coleta de recicláveis
através da logística reversa com mão de obra cooperada.

5.4.







Turismo

Promover o Programa de Promoção do Destino para Investidores
(Hoteleiros Internacionais, Parques temáticos, Restaurantes e áreas afins);
Melhorar os serviços nos principais pontos turísticos da cidade;
Promover o Programa Marco Zero, através da apresentação da Cronologia
histórica da cidade via cartuns, mapas e exposições;
Propor a criação da Lei Municipal do Turismo e do Fundo Municipal de
Turismo;
Implantar um centro de Capacitação em Culinária Típica Maranhense no
Museu da Gastronomia;
Promover o Programa de Qualificação Profissional com foco no
empreendedorismo;

6. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
Cultura

Educação

Patrimônio
Histórico

Segurança
Pública

Cidadania e
Participação

Esporte e Lazer

Saúde

Assistência

6.1 Cultura







Implantar o Sistema Municipal de Cultura;
Regularizar o Fundo Municipal de Cultura;
Efetivar a Lei Municipal de Incentivo Fiscal, importante ferramenta de
fomento ao desenvolvimento cultural;
Implantar o Sistema de Informações e Indicadores Culturais, importante
ferramenta para o mapeamento, promoção e difusão da produção cultural
da Cidade;
Implantar o Programa de Formação e Qualificação profissional voltado ao
turismo.
Fortalecer a Feira do Livro.
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6.2 Cidadania e Participação






Monitorar os projetos, programas e estratégias de segurança alimentar e
nutricional através da CAISAN;
Difundir informações acerca dos princípios da Segurança Alimentar e
Nutricionais nas comunidades;
Garantir as condições de acesso à alimentação adequada e estimular a
geração de trabalho e renda;
Formular e dar continuidade ao Programa de distribuição do leite nas
escolas da rede municipal de ensino;
Desenvolver e manter os Conselhos e Fóruns de participação, objetivando a
inclusão dos diversos segmentos da sociedade na políticas públicas.

.
6.3 Educação














Efetuar a Manutenção e Reformas em todas as unidades escolares da
Rede Municipal de Ensino, a partir daquelas com maior vulnerabilidade
estrutural e de demanda;
Manter a Integralidade do Calendário Escolar, de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);
Aperfeiçoar e implementar o Plano Municipal de Educação (PME);
Construir novas unidades escolares de forma a incorporar gradativamente
os anexos escolares, em prédios alugados ou cedidos, inapropriados para o
uso escolar, e melhorar o suporte pedagógico;
Continuar investindo na construção e entrega de novas creches, priorizando
as que se encontram em andamento;
Garantir o atendimento educativo às crianças na faixa etária de 3 a 5 anos
em creches e pré escola através da absorção de espaços comunitários de
modo a aumentar o oferta da Educação Infantil;
Ampliar o número de salas de recurso, espaços de atendimento
individualizado para estudantes com deficiência e de Núcleos de
Enriquecimento para Estudantes com Características de Altas Habilidades/
Superdotação (NEEHCAHS);
Intensificar o Programa de Formação Continuada visando a valorização dos
profissionais da educação e as problemáticas do cotidiano escolar, inclusive
visando capacitá-los para o atendimento ao estudante com deficiência no
contexto da sala de aula;
Ampliar a Capacitação e Formação em Educação Especial, e atendimento
das demandas populacionais, que demanda classes especiais, e salas de
recursos;
Expandir os Programas Brasil Alfabetizado (PBA) e Educação Jovens e
Adultos (EJA);
Implementar o processo de avaliação e acompanhamento permanente das
políticas públicas da rede de ensino, desde as questões institucionais até a
aprendizagem dos alunos.
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Implementar o programa Escola-Comunidade visando potencializar o
trabalho interativo entre as unidades básicas de ensino municipal e
comunidades do seu entorno com vistas á efetivação das políticas públicas
e desenvolvimento sociocultural local;
Fomentar as unidades de ensino em espaços reais de interação entre
escola e comunidade através de ações recreativas, culturais, formativa e de
ação social.
Implementar ações integradas de dinamização de uma política social que
articula Educação, Saúde, Cultura, Assistência e Esporte, com expansão
dos programas Mais Educação e Segundo Tempo, de iniciativa do governo
federal, para todas as escolas de Ensino Fundamental da rede
municipal,com oficinas de esporte, cultura, lazer e reforço de matemática e
português no contraturno escolar.
Garantir o acesso a inúmeros jovens ao ensino técnico através do
PRONATEC;
Aperfeiçoar o programa de distribuição de livros didáticos, bem como a
participação em maratonas de ciências e Olimpíadas de Matemática;
Ampliar o Circo Escola, ampliando as oportunidades de jovens por meio de
interação artística e cultural.
Desenvolver novos Projetos Especiais de Inclusão Social, através da Escola
de Governo na oferta de cursos e oficinas de capacitação dos servidores;
Fortalecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
complementando a alimentação escolar com porções diárias de frutas,
verduras e hortaliças, ao mesmo tempo em que estimula o pequeno
empreendedorismo na zona rural de São Luís;
Implementar os Programas Saúde na Escola e Olhar Brasil, contemplando,
inclusive, estudantes da área de Educação de Jovens e Adultos (EJA);
Fortalecer os espaços de discussão constante com os profissionais do
magistério acerca de aspectos como: jornada de trabalho adequada, tempo
previsto para planejamento, e estudo e trabalho coletivo;
Investir no processo de Formação Continuada e Capacitação Profissional,
por meio de parceria como a UEMA, e outras instituições de nível superior,
priorizando professores que atuam em sala de aula, mas sem graduação
superior;
Ampliar a oferta de qualificação profissional; Capacitação Contínua e
Formação de Professores;
Ampliar o quadro de Profissionais da Educação, Cuidadores e
Especialistas, bem como pessoal administrativo, através de Concursos
Públicos;
Dar continuidade e sustentação, em tempo regular, dos repasses dos
Programas Federais às Entidades Escolares Comunitárias e Fornecedores
de produtos da Agricultura Familiar;
Garantir recursos na LDO e LOA para Reforma do prédio do Centro de
Formação da SEMED ,visando a formação continuada dos docentes e
pessoal técnico administrativo da rede.

6.4.

Esporte Lazer e Juventude
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Ampliar a realização de diversos eventos esportivos nos bairros da cidade,
articulando com os governos Estadual e Federal para desenvolvimento de
ações e praticas desportivas e de lazer, utilizando também a infraestrutura
existente nos bairros e conjuntos habitacionais da cidade;
Expandir a implantação de equipamentos de ginástica em praças
incentivando a prática de atividade física para os moradores das áreas
atendidas, num espaço alternativo próximo de casa;
Incentivar e fortalecer o esporte comunitário praticado nas formas
assistemáticas de educação por todos os cidadãos;
Aperfeiçoar a utilização dos espaços físicos (praças, quadras poliesportivas,
equipamentos das escolas nos fins de semana e feriados) destinados à
prática de atividades físicas, esportivas e de lazer;
Adequar a infraestrutura esportiva para a prática de pessoas Portadoras de
Deficiência;
Fomentar a Gestão Participativa nos assuntos do esporte e lazer esportivo
nos bairros, juntamente com as Associações de Moradores;
Descentralizar a infraestrutura esportiva na cidade, priorizando a ampliação
desses espaços nos na área rural e periurbanas da cidade;
Preencher por meio do lazer esportivo o tempo livre das pessoas com
atividades físicas e esportivas que propiciem o desenvolvimento da
sociabilidade e relações interpessoais;
Programar calendário municipal de eventos esportivos e de lazer com a
promoção de campanha institucional sobre a importância da atividade física
para a saúde e melhoria da qualidade de vida;
Ampliar o Programa São Luís Saudável, com a participação do público
idoso, promovendo campanhas específicas sobre os benefícios das práticas
esportivas e de lazer, adaptando os espaços e horários da infraestrutura
esportiva da cidade para o atendimento a esse público;
Viabilizar a implantação da Lei de Incentivo ao Esporte;
Ampliar o número de reformas e construção de Quadras Poliesportivas
através da Lei de Incentivo ao Esporte;
Manter e ampliar os Jogos Estudantis Ludovicenses;
Ampliar e Consolidar as Políticas para a Juventude
Ampliar a participação das Escolinhas de Esporte do Programa Movimento
e Resgate e Investir na Qualificação de Instrutores;
Regulamentar e efetivar o Fundo Municipal do Esporte;
Criar a Bolsa Atleta Municipal;

6.5.





Patrimônio Histórico

Elaborar e executar um Programa de Habitação para o Centro Histórico de
São Luís que garanta recursos para a reabilitação de prédios históricos com
a finalidade de moradia de servidores municipais e alojamentos para
estudantes universitários, entre outros públicos alvos;
Regulamentar o Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico para a
captação de recursos com a finalidade de conservação dos principais
logradouros públicos do Centro Histórico de São Luís;
Continuar o Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís/
MA – PROCIDADES BID;
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Articular junto ao Governo do Estado para elaboração de Lei de Incentivo
Fiscal que preveja a redução de ICMS para compra de materiais de
construção em obras de reabilitação de prédios históricos;
Fomentar projetos de reabilitação de edifícios para habitação no Centro
Histórico realizados a partir de recursos da iniciativa privada;
Articular recursos de fontes públicas e privadas para um Fundo Municipal
de Preservação do Patrimônio Histórico com o objetivo de conservar
logradouros públicos no Centro Histórico de São Luís;
Aumentar a captação de empreendimentos comerciais e prestadores de
serviços que instalem suas sedes em prédios no Centro Histórico de São
Luís;
Articular ações de melhoria da infraestrutura e mobilidade no Centro
Histórico junto aos órgãos públicos competentes e às concessionárias de
serviços públicos, permitindo o aumento da ocupação do sítio com novos
empreendimentos privados;
Aplicar a Legislação Urbanística Centro Antigo de São Luís (Convênio
Federal) e a Lei que Estabelece Critérios para a Toponímia na Cidade;
Garantir os recursos previstos para a execução dos projetos do PAC das
Cidades Históricas;.
Dar continuidade ao processo de captação de investidores no Centro
Histórico de São Luís, a partir das Leis de Incentivo municipais e
fortalecendo a FUMPH no processo de análise da viabilidade dos
empreendimentos, avaliando os níveis de preservação e conservação dos
edifícios históricos;

6.6.











Saúde

Ampliar a qualificação dos programas do Ministério da Saúde relacionados
à Atenção Básica tais como: Saúde da Família; Brasil Sorridente; NASF
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família); Academia da Saúde; Melhor em
Casa;
Dar ênfase a Estratégia Saúde da Família e do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família, contemplando as áreas de maior vulnerabilidade e risco social;
Aperfeiçoar o Controle e Eficiência nas Marcações pela CEMARC, para que
a população tenha mais facilidade em marcar suas consultas;
Dar foco na manutenção de estrutura física e ambiência adequada nas
unidades de saúde com reformas e ampliações, renovação mobiliária e de
equipamentos em acordo com as normas da ANVISA e diretrizes do Manual
de Estrutura Física do Ministério da Saúde;
Apoiar permanentemente a missão da SAMU com atendimento mais rápido;
Implantar novas Unidade Preventiva de Saúde, prioritariamente nos
Terminais de Integração ou em seu entorno, em função, de grande
circulação populacional, aferindo pressão arterial, verificando glicemia
capilar, aplicando vacinas, além de prestar atendimento odontológico e
emitindo carteira do SUS;
Criar duas novas unidades de acolhimento à moradores de rua, como o
Centro POP e unidades como o Centro-Dia, um centro de referência para
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atender pessoas com deficiência e Casa Inclusiva, que funciona como
espaço social e de capacitação;
Preparar para a entrega à população de novos Centros de Assistência, em
parceria com o Governo do Estado e Federal;
Implantar novos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) com Equipes
Multidisciplinares
de
Atenção
Domiciliar
(EMAD)
e
Equipes
Multidisciplinares de Apoio (EMAP) do programa Melhor em Casa para
ofertar atendimento qualificado com vistas à humanização da atenção,
redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período
de permanência de usuários internados;
Ampliar a rede de atenção psicossocial, bem como, de proteção ao portador
de dependência em álcool e/ou drogas, formada pelos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), em parceria com os governos estadual e federal e
com a sociedade civil garantindo uma assistência comunitária,
descentralizada, participativa, integral, contínua e preventiva;
Garantir a melhoria da humanização do atendimento na rede de saúde
pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda à
expectativa da população, promovendo a melhoria da relação entre os
profissionais de saúde e os usuários e a participação social e dos
funcionários na gestão do SUS São Luís;
Aprimorar a gestão do sistema de saúde através da melhoria da gestão de
processos, da regulação sobre os fluxos de pacientes, da qualidade de
informação em saúde, fortalecendo as ações de regulação, controle,
monitoramento, avaliação e auditoria, garantindo acesso mais adequado
aos serviços de média e alta complexidade.
Implementar o aprimoramento e fortalecimento dos programas e serviços de
atenção integral à saúde da criança e do adolescente, da mulher (Rede
Cegonha), do adulto, do(a) idoso(a), do(a) trabalhador(a), das pessoas com
deficiência, DST/AIDS e de saúde mental;
Aperfeiçoar os Programas da Rede Cegonha e Programa Cuca Legal. Bem
como a articulação com as organizações da sociedade civil, através do
Conselho Municipal Anti-drogas. para a configuração de uma política
municipal;
Implantar o programa do Marco de Referência em Educação Alimentar e
Nutricional para as Políticas Públicas;
Ampliar o Programa Leite na Escola, aumentando o número de
beneficiados;
Ampliar o Programa “São Luís Saudável”, com núcleos para a prática de
esporte para pessoas idosas e profissionais de educação física e
estagiários para orientação gratuita à população;
Promover a Redução da mortalidade infantil como prioridade de governo;
Promover a melhoria na qualidade dos serviços de saúde em infraestrutura
e atendimento;
Disponibilizar mais equipamentos e estrutura de atendimento de acordo
com crescimento da população;
Reformar as unidades hospitalares de urgência e emergência, em áreas
estratégicas da cidade;
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6.7 Segurança Pública









Ampliar a instalação de Câmeras de Monitoramento em Áreas Estratégicas
da Cidade;
Investir na Construção do Canil tecnicamente adaptado ao adestramento de
cães no combate preventivo nas ruas e implantar ronda ostensiva com cães
farejadores em operações de busca de armas e drogas em pontos
estratégicos da cidade;
Fortalecer o aparelho da Guarda Municipal, com aquisição de novos
equipamentos, armamentos, munições, EPI (Coletes balísticos) e
construção de estande de tiro;
Reestruturar o espaço físico da sede do Complexo de Segurança da
SEMUSC;
Ampliar a atuação da Guarda Municipal;
Reformar os Postos de Salva- Vidas e adquirir novos equipamentos para
utilização de busca e salvamento aquático;
Investir na Capacitação continuada da equipe de segurança municipal com
a criação do Centro de Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento
integrado, através de recurso do Governo Federal.

6.8 Assistência





Criar CREAS na Zona Rural;
Implantar Equipe de CRAS Volante;
Ampliar Espaços de Serviços de Convivência;
Ampliar Unidades de Acolhimento (ILPI);

 Ampliar, melhorar e apoiar a rede municipal de assistência destinada aos



idosos, deficientes, crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação
de vulnerabilidade e risco social.
Avançar no combate a insegurança alimentar com o atendimento de
famílias em situação de vulnerabilidade social por meio de cestas de
produtos naturais, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);
Programa do Peixe Solidário;
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