
 
 

 
 

GT 1 GESTÃO E GOVERNANÇA  

ITEM DESCRIÇÃO FONTE 

1 Reestruturar o organograma administrativo da Prefeitura   

2 Modernizar a gestão e métodos de execução de trabalho;  

3 Atualizar do Plano de Cargos, Carreiras e Salários   

4 

Criar três Regiões Administrativas Descentralizadas (RAD´s), 

setorizando geograficamente a atuação do Poder Público 

Municipal  

5 Instituir a Ouvidoria Municipal Unificada  

6 

Incentivar a realização em conjunto com os demais municípios da Ilha 

de São Luís, de um macrozoneamento, definindo as áreas urbanas e 

rurais, além da demarcação dos limites dos respectivos municípios. 

(Plano Diretor)  

7 

Instituir o Conselho de Administração Municipal, constituído pelo 

prefeito, vice, representante da câmara, representante dos servidores, 

representantes populares.   

   

GT 2 SAÚDE  

ITEM DESCRIÇÃO FONTE 

01 

Ampliação da cobertura de atendimento da rede de saúde básica: 

postos de saúde por 24h por dia e 7 dias por semana  

02 Instalação de 01 hospital de urgência e emergência (Zona Rural)  

03 

Instalação de 05 (cinco) policlínicas para realização de consultas e 

exames básicos   

04 

Transformação dos hospitais municipais em hospitais 

universitários, numa parceria com as universidades privadas, 

para uso de mão de obra (professores e estudantes).  

05 

Ampliação das equipes de Saúde da Família, atendimento 

domiciliar e dos agentes comunitários  

06 

Garantir a efetividade da distribuição integral de 

medicamentos na rede de saúde municipal  

07 Criação de um Hospital Veterinário   

08 

Instituição do Hospital de referência para atendimento do 

servidor, de mulheres, crianças e idosos.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GTU 3 EDUCAÇÃO    

ITEM DESCRIÇÃO FONTE 

01 Criação de creches e escolas em tempo integral   

02 Fortalecimento de parcerias com as escolas e creches comunitárias  

03 Criação de 01 (uma) escola militar  

04 Criação de 01 (uma) escola técnica municipal   

05 

Aplicação de 70% do FUNDEB para valorização e qualificação dos 

professores  

06 

Ampliação do número de vagas para acesso à educação 

fundamental  

07 

Realização de concurso público para professores da rede municipal 

de ensino  

08 

Implementar políticas de premiação para gestores e professores 
que apresentarem resultados positivos  

09 

Fomentar a discussão e atualização das propostas pedagógicas de 
forma autônoma pela comunidade escolar  

 

  

GTU 4 SEGURANÇA  

ITEM DESCRIÇÃO FONTE 

1 

Transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal, 

integrando as ações com os órgãos de segurança pública  

2 

Ampliação do efetivo da polícia municipal e das vagas para 

mulheres  

3 

Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais 

populosas, e estabelecimento da ronda escolar  

  

4 

Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques 

em projetos que inibam a criminalidade  

5 

Criar o sistema municipal de vídeo monitoramento, 

integrando sistemas já existentes públicos e privados, e 

ampliando para as áreas definidas em comum acordo com 

as demais instituições de segurança pública, priorizando os 

pontos de maior incidência de criminalidade nos bairros  



 
 

 
 

6 

Descentralizar a Defesa Civil em núcleos de bairros (em 

convênio e apoio ao CBM)  

7 

Melhorar e ampliar a fiscalização nos transportes coletivos em 

parceria com a Polícia Militar  

 

 

 

 

 

 

GTU 5 CULTURA E TURISMO  

ITEM DESCRIÇÃO FONTE 

1 

Instituir o programa “Cidade Pulsante” (sugestão  ‘Cultura 

Viva’), reproduzindo o modelo da Feirinha da Cidade para 

os bairros da cidade  

2 Criação do Complexo Cultural do Aterro do Bacanga  

3 

Criação do Circuito Cultural de São Luís, valorizando os 

grupos culturais locais, com eventos programados o ano 

inteiro.  

4 

Estabelecer políticas/projetos/programas transversais às 

áreas de Cultura, Turismo e Hotelaria, integrando esses 

segmentos e impulsionando o desenvolvimento da cidade  

5 

Instituição dos Pontos de Cultura, locais de produção de 

nossos saberes e tradições culturais  

6 

Criação do Centro Cultural de Empreendedorismo 

Gastronômico Ludovicense  

7 Reativar o Teatro da Cidade  

8 Reativar a Escola de Música do Município  

   

 

 

 

GTU 6 PROTEÇÃO SOCIAL E IGUALDADE   

ITEM DESCRIÇÃO FONTE 

1 Criação do Programa Municipal de Habitação Popular  

2 

Criação do Programa “Transcidania” para inclusão social da 

comunidade LGBT  

3 

Fortalecer a ação dos CRAS (Centros de Referência de 

Assistência Social e dos CREAS (Centros de Referência  



 
 

 
 

Especializados de Assistência Social), estabelecendo e/ou 

reforçando a sua transversalidade com as redes de educação, 

saúde e conselhos tutelares 

4 

Combate ao abuso e à exploração sexual e comercial de 

crianças e adolescentes  

5 

Criação do Programa de orientação para prevenção de alcoolismo e 

drogas  

6 

Adotar soluções que eliminem ou reduzam as barreiras de acesso 

aos deficientes físicos 

  

7 Atendimento, orientação e apoio a pessoas em situação de rua  

8   

 

 

GTU 7 MEIO AMBIENTE E SANEAMETO  

ITEM DESCRIÇÃO FONTE 

1 

Instituição do “selo verde” municipal, a ser conferido às 

empresas com certificação de boas práticas ambientais  

2 

Recuperação dos rios da bacia do Rio Anil e Rio Bacanga 

  

3 

Criar a central de reciclagem para aproveitamento do lixo orgânico 

para uso na agricultura familiar (adubo) 

  

4 

A extensão da cobertura da coleta de esgoto e fornecimento 

ininterrupto de agua potável.  

5 

Criação da Empresa Municipal de Saneamento Urbano 

(EMSU) ou de um Departamento de Águas e Esgotos (DAE), 

vinculada ou subordinada, respectivamente, à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente  

6 

Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com 

direcionamento correto do lixo  

7 

Criação de novos parques ecológicos na Vila Xavier, Anjo da 

Guarda, Zona Rural (Tauá-mirim)  

8 

Parcelamento, zoneamento, uso e ocupação do solo urbano 

da ilha  

   

   

 

GTU 8 MOBILIDADE URBANA  

ITEM DESCRIÇÃO FONTE 

1 

Abertura da Avenida da Integração ligando a zona rural (BR 

135) à Cidade Olímpica, para escoamento da produção 

agrícola.  



 
 

 
 

2 

Construção da Via Costeira no Itaqui Bacanga, ligando o Sá 

Viana à Praia da Guia, abrindo uma nova frente de turismo e 

lazer em São Luís  

3 

Modernização do sistema de transporte público de São Luís: 

renovação periódica da frota de ônibus; reformulação das 

linhas; construção de abrigos para passageiros de ônibus  

4 

Criação de linhas interbairros, com eficiência do sistema de 

transporte e redução de tarifas  

5 Criação do corredor de transporte metropolitano  

6 

Integrar os modais de transporte, através da instituição do 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana  

7 

Reestruturação e direcionamento correto da frota de 

transporte coletivo  

8 

Pavimentação e recuperação da malha viária da zona rural de 

São Luís  

   

   

 

 

GTU 9 EMPREENDEDORISMO, EMPREGO E RENDA  

ITEM DESCRIÇÃO FONTE 

1 

Criar um Centro Municipal de Abastecimento e 

Distribuição – CEMAD - Na Zona Rural do Município 

de São Luís  

2 

Estímulo a Criação de cooperativas e associações para 

beneficiamento e venda da produção agrícola;  

3 Regulamentação do Comércio Informal  

4 Criação do Programa “Feira Livre Itinerante”  

5 

Estimular a constituição de microempresas e 

associações para autogestão, por meio de cursos de 

capacitação voltados aos produtores rurais  

6 

Criação do Programa de fortalecimento e incentivo de 

produção agrícola orgânica na agricultura familiar  

7 

Definir uma política fomentadora do 

empreendedorismo, com mecanismos de alívio da 

carga tributária, flexibilização de procedimentos e 

desburocratização dos processos.  

8 

Instituir o “Programa Meu Emprego Inicial” para 

jovens de 14 a 20  

   

   

   

   



 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTU 10 ESPORTE E LAZER  

ITEM DESCRIÇÃO FONTE 

1 Criação do Programa Municipal "Esporte é vida"  

2 Apoiar e incentivar a prática do esporte amador   

3 Reforma e construção de quadras poliesportivas  

4 

Garantir estratégias de controle social para promover 

medidas educativas de conscientização da sociedade civil 

na preservação e cogestão dos espaços públicos 

esportivos e de laze  

5 

Fomentar o acesso da população aos equipamentos 

públicos, aproveitando áreas institucionais disponíveis, tais 

como, as praças, parques, campos de várzea, vias públicas, 

escolas, dentre outros, para a prática do Esporte e do 

Lazer;  

6 

Instituir  as “ruas de lazer” e atividades de recreação, 

prioritariamente para as populações periféricas e 

populações rurais;  

7 

Promoção de atividades físicas, recreativas e esportivas em 

espaços públicos, destinadas à terceira idade  

   

   

   

   

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


