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Desenvolvimento econômico, geração de empregos e inovação 

Emprega São Luís  

1. Contrata São Luís - Incentivo do município para a primeira contratação de jovens e contratação               

de pessoas em situação de vulnerabilidade.  

2. Capacita São Luís - Programa de capacitação de mão de obra nas áreas chave para a cidade,                 

como turismo, cultura e serviços aliado à concessão de vale transporte e alimentação, com              

acesso gratuito aos restaurantes populares para que pessoas desempregadas em situação de            

vulnerabilidade, que participarem dos cursos possam ter liberdade para procurar emprego.           

Contratação prioritária das pessoas em situação de desemprego capacitadas nas obras e serviços             

contratados pela Prefeitura. 

3. CadÚnico produtivo - Criar um banco de dados de pessoas em situação de vulnerabilidade a               

procura de emprego e também canais que consigam levar as oportunidades de emprego até as               

pessoas desempregadas por meio de parceria com os empregadores (site, aplicativo, parceria            

com os SINE e a SETRES e uso da Rede de Assistência Social - CRAS e SEMCAS).  

4. Recicla São Luís - Fomento e estímulos à formação e qualificação das cooperativas de catadores               

de recicláveis atrelado ao aumento da coleta doméstica de recicláveis e aumento do volume de               

materiais destinados aos Ecopontos 

5. Bolsa meio ambiente - Concessão de um auxílio de 300 reais para cada catador de cooperativas                

credenciadas como compensação pelo desenvolvimento de atividade de preservação ambiental.          

(Governo do Estado trabalhou com o Bolsa Maranhão Verde pela SEMA). 

Gestão 

6. Prefeitura no Bairro - Criação de 6 Escritórios Regionais que representam a prefeitura de São               

Luís que atuarão como centros de resolução de problemas da prefeitura nos territórios,             

promovendo a fiscalização de obras, zeladoria urbana e manutenção de espaços públicos.            

Também fortalecerão a participação popular de maneira permanente e próxima à população,            

apoiando inclusive o planejamento das ações da prefeitura. 



  
7. Orçamento Participativo - Ampliar os mecanismos de Consulta Pública para construção de um             

Orçamento Participativo com inclusão de ferramentas virtuais que aumentem a transparência           

em relação às prioridades de Gestão 

8. Blitz da Prefeitura - Agenda permanente de fiscalização de obras, escolas, unidades de saúde e               

demais equipamentos do município, pelo gabinete do prefeito.  

9. Incentivo ao Bom pagador - Criação de programas de incentivos para os contribuintes que              

estiverem em dia com obrigações tributárias. 

Saúde 

10.Mais UBS - Construção de 21 novas UBS e USF nas regiões mais carentes da cidade. 

11.Força Municipal de Saúde - Promover um esforço de inclusão de 160 mil pessoas vulneráveis na                

cobertura da atenção primária (Meta do CONASEMS para o novo modelo de financiamento),             

aumentando o número de equipes da Estratégia da Saúde da Família e usando equipes móveis               

de atenção primária. Aumentar a efetividade das equipes já existentes por meio da             

implementação de tecnologia e melhoria das condições das equipes de saúde. 

12.Atendimento ampliado da Atenção Primária - Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades              

Básicas de Saúde (UBS) promovendo o atendimento em horários estendidos (60 ou 75 horas              

semanais), podendo inclusive funcionar nos finais de semana, por meio da ampliação do número              

de equipes de atenção primária. 

13.São Luís do sorriso - Credenciamento de equipes de saúde bucal na atenção primária à saúde,                

assegurando que todas as unidades de saúde tenham serviço odontológico. Ampliar o            

atendimento local por meio de equipes que fazem consultas em consultórios móveis. 

14. Inova Saúde - Reorganização da rede para aumentar sua efetividade nas áreas mais carentes da               

cidade, implementando ferramentas de gestão e tecnologias; equipando todas as UBS com            

computadores e internet de qualidade; equipando os agentes comunitários de saúde com tablet,             

bicicleta e uniforme para otimização do atendimento e integração das informações dos            

pacientes com os sistemas; efetivando o uso prontuário eletrônico e da marcação de consultas e               



  
exames virtual ou por telefone; e promovendo a especialização dos hospitais municipais e a              

integração deles com a atenção primária e a rede estadual. 

15.Pacto pela Vida - Aumento da rede de comunidades terapêuticas e de acolhimento para o               

tratamento de pessoas que estejam em situação de uso abusivo de drogas. 

 

São Luís Empreendedora 

16.Bom negócio (Microempreendedores Individuais) - Linha de microcrédito produtivo com juros           

zero e burocracia reduzida para MEIS.  

17.Bom negócio (Assistência Social) - Linha de microcrédito produtivo com juros zero e burocracia              

reduzida para pessoas em situação de vulnerabilidade abrirem seu próprio negócio.  

18.Sala do Empreendedor - Espaços de promoção de capacitação para empreendedorismo e            

negócios e consultoria para os tomadores de microcrédito em parceria com centros de ensino e               

com o Sistema S. 

19.Agência Municipal de Desenvolvimento - Criação de uma estrutura institucional para gerir as             

ações voltadas para o empreendedorismo, inovação e desenvolvimento econômico da cidade,           

priorizando áreas potenciais da nossa economia, como turismo, meio ambiente, cultura e            

serviços e integrando o município com as demais políticas públicas e privadas nessa área. 

São Luís Produtiva (Agricultura) 

20.Capacita São Luís - Disponibilizar assistência técnica pública para TODA a agricultura familiar de              

São Luís. 

21.Bom negócio (Campo) - Disponibilização de microcrédito produtivo com juros zero associado à             

assistência técnica voltado para o estímulo à agroindustrialização e ao cooperativismo e para a              

promoção da segurança alimentar das famílias do campo. 



  
22.Feirinhas de bairro - Realização de feirinhas descentralizadas para o escoamento da produção da              

agricultura familiar e para a promoção de atividades de lazer e cultura para as famílias nos seus                 

próprios bairros. 

23.Quintais produtivos - Em parcerias com a sociedade civil organizada, implementar um programa             

de agricultura urbana voltado para a segurança alimentar das famílias usando terrenos ociosos             

públicos e privados e quintais familiares. 

24.Reservas de mercado para a agricultura familiar - Negociar reserva de mercado em grandes              

centros de distribuição e feiras e mercados para a agricultura familiar local. 

25.Compras institucionais - Otimizar, integrar e ampliar as compras governamentais. 

26.Metropolização do abastecimento - Integrar as políticas públicas municipais e estaduais e            

promover a metropolização do abastecimento por meio da retomada do consórcio           

intermunicipal de produção e abastecimento, replicando uma ação exitosa ao mesmo tempo em             

que se promove uma estrutura de governança que contorne os erros que levaram à paralisação               

desta política no passado. 

27.Segurança alimentar - Instituição do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e a partir dele              

desenvolver ações focadas sobretudo nas regiões mais vulneráveis. Fomentar o desenvolvimento           

da agricultura urbana por meio de hortas comunitárias dando uso para os espaços ociosos da               

cidade; promover a ampliação do banco de alimentos, dos restaurantes populares e das cozinhas              

comunitárias em parceria com as demais esferas de governo e com o setor privado (inclusive à                

luz da nova legislação de doação de alimentos - Lei nº 14.016/2020); promoção da educação               

alimentar para as famílias, sobretudo focada na primeira infância.  

28.Horto Medicina - Construir unidades horto terapêuticas na cidade para tratamento de doenças             

como hipertensão, diabetes, dores musculares etc. levando uma melhor opção de tratamento            

barato e natural para as pessoas. 

Educação 

29.Mais Talentos - Concessão de auxílios para incentivar e engajar os alunos em atividades              

comunitárias e também em recompensa à melhoria do desempenho de alunos com baixo             



  
desempenho com vistas à redução da evasão escolar nos anos finais do ensino fundamental e à                

melhoria do engajamento dos estudantes no aprendizado. 

30.Escola Massa - Estabelecimento de um padrão de qualidade física para a rede municipal e               

construção de escolas-modelo com infraestrutura de disponibilização de internet, biblioteca,          

laboratórios, quadras, espaços lúdicos, servindo também como equipamento de cultura, esporte           

e lazer para toda a comunidade. Formação de equipes multidisciplinares com pedagogos,            

nutricionistas e psicólogos para acompanhamento de professores e alunos. 

31.Tempo Integral - Estruturação do Núcleo de Tempo Integral na Secretaria Municipal de Educação              

para prospectar parcerias com agentes do setor privado para a ampliação do tempo integral na               

rede pública (Todos pela Educação, Ensina Brasil, etc) e definição de uma matriz curricular e               

marcos legais com caráter democrático e participativo. Fortalecimento da cultura e do esporte             

na escola, vinculando as leis de incentivo à atuação dos grupos nos espaços de educação. 

32.Fortalecimento do currículo - Fortalecimento da cultura popular, da inovação, da educação 4.0,             

da história africana e indígena e da educação ambiental no currículo do ensino infantil e básico,                

inclusive em articulação com a ampliação do ensino em tempo integral e a construção de uma                

matriz curricular diferenciada para essa metodologia.  

33.Valorização Docente - Implementação de um programa de formação continuada da rede            

docente do município em parceria com as instituições de ensino superior, públicas e privadas, e               

promoção da valorização da carreira docente com revisão do plano de cargos e salários, além da                

ampliação da hora atividade da carga horária para os professores e educadores. 

34.Protagonismo juvenil - Potencializar o protagonismo juvenil a partir de uma formação em             

termos cognitivos e socioemocionais, articuladas e englobadas em uma Matriz Curricular           

integralizada; 

35.Mais IDEB Municipal - Premiar estudantes, trabalhadores e as próprias instituições da educação             

municipal que apresentarem bom desempenho nas avaliações do IDEB. 



  
36.Pacto pela Vida - Implantar programa municipal de prevenção às drogas ou repaginar o PROERD               

(realizado em parceria com a SSP-MA), em parceria com a Secretaria Municipal da Criança e               

Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. 

 

Ilha Tech 

37.Laboratório de Inovação da Prefeitura de São Luís - Estrutura institucional para a promoção da               

eficiência do setor público, para o desenvolvimento de práticas inovadoras na gestão pública             

municipal e disseminação da cultura de inovação em São Luís.  

38.Conselho Municipal de Inovação - Institucionalização da participação da sociedade civil no            

desenvolvimento da política de inovação municipal, apoiando no mapeamento de clusters           

econômicos, cadeias produtivas com potencial e monitoramento das ações do município.  

39.Nosso Centro Digital - Fomento à instalação de startups e empreendimentos de educação e              

tecnologia e inovação no Centro Histórico, em consonância com o programa Nosso Centro do              

governo estadual.  

40.Trabalho Digno - Exigir das empresas transporte por app, entrega e táxis que garantam melhores               

condições de trabalho em troca de participação em políticas públicas específicas da cidade, por              

exemplo, trocando a frota de carros da prefeitura pelo serviço por aplicativo e exclusividade no               

acesso a pólos geradores de tráfego (grandes eventos e equipamentos).  

41.Aplicativo São Luís - Desenvolver um aplicativo em parceria com a comunidade de inovação de               

São Luís que inicialmente ofereça serviços de transporte e entrega e na segunda fase abrigue               

diversos serviços que aproximem consumidores da produção local, transformando-se numa          

importante ferramenta de desenvolvimento da economia local ao mesmo tempo em que            

promove condições de trabalho justas às pessoas. 

Desenvolvimento Urbano Sustentável 

 



  
42. Incentivo ao Desenvolvimento Urbano - Lei para a Promoção do Desenvolvimento Urbano 

Sustentável, com ênfase na  integração das atividades rurais e urbanas e ações de órgãos e 

entidades federais, estaduais e municipais, proteção do patrimônio cultural e do meio ambiente, 

além de programas de fortalecimento da metropolização dos municípios que integram a Ilha 

 

43.  Regiões limítrofes - Prefeitura de São Luís terá responsabilidade sobre as ações e programas 

relacionados às áreas limítrofes com outros municípios.  

Habitação 

44.Cheque Minha Casa Municipal - Por meio do Cheque Minha Casa Municipal promover a reforma               

5.000 casas em 4 anos. 

45.Crédito Cheque Minha Casa - Beneficiar 5.000 famílias com microcrédito e com juros zero para               

reforma das suas casas. 

46. Cessão de lotes em zonas urbanizadas para famílias construírem novas casas. 

47.Casa Legal - Garantir o título de propriedade da moradia de famílias de baixa renda por meio da                  

regularização fundiária dos seus imóveis. 

48.Minha Casa Minha São Luís - Incentivar construtoras e empreendedores a produzir habitação             

para mercado popular. 

Mobilidade Urbana 

49.Bilhete Único Mensal - Compra de pacotes mensais e semanais de passagem para o usuário               

poder fazer viagens ilimitadas. Assim, com o mesmo valor gasto atualmente o usuário faz viagens               

ilimitadas no sistema de transporte. 

50.Bilhete Único Intermunicipal (metropolitano) - Integrar através do bilhete único os serviço            

municipal e metropolitano de transporte. 

51.Aplicativo Carrinho - Desenvolvimento de um aplicativo de transporte que promova o uso de              

transporte alternativo para complementar viagens da rede de transporte público. 



  
52.Parada legal - Em parceria com o setor privado, reformar e ampliar as paradas de ônibus e os                  

pontos finais das linhas com nova iluminação e informações sobre as rotas de ônibus, garantindo               

a proteção dos usuários da chuva e do sol. 

53.Rota Ilha de Emoções - Criação de uma linha de ônibus que atenda aeroporto, rodovias e                

principais destinos turísticos de São Luís e de toda a ilha, para facilitar a mobilidade de quem                 

visita a cidade e também das famílias de São Luís, trazendo a possibilidade de frequentar               

diversos locais de lazer de maneira facilitada e com baixo custo. 

54.Bom asfalto - Ampliar as faixas exclusivas para ônibus, assegurar que as principais rotas de               

ônibus da cidade não tenham buracos e asfaltar com material de ALTA QUALIDADE             

prioritariamente todas as vias percorridas por ônibus nos bairros periféricos. 

55.Pedala São Luís - Construir 12 km de ciclovias para integrar os 31 km já existentes, ligando o                  

Parque do Itapiracó, a Avenida São Luís Rei de França, a Nova Litorânea, chegando ao Centro da                 

cidade e interligando as ciclovias existentes na avenida Quarto Centenário e a avenida dos              

Africanos. Instalar bicicletários nos 5 terminais de ônibus da cidade. Interligar os terminal da              

Praia Grande à UFMA e o terminal do São Cristóvão à UEMA por meio de ciclovias,                

disponibilizando bicicletários e bicicletas compartilhadas gratuitas para facilitar a mobilidade de           

trabalhadores e estudantes. Regulamentar o compartilhamento de bicicletas para que empresas           

que prestam este serviço possam se instalar na cidade e construir bicicletários em TODOS os               

terminais de ônibus de São Luís. 

56.Rua segura - Intervir com sinalização e readequação viária nos locais com maior número de               

acidentes. 

57.Calçada Segura - Ampliar e reformar as calçadas nos centros comerciais dos bairros, no entorno               

de feiras e mercados populares, além de criar novos calçadões comerciais. 

Saneamento Básico e Drenagem 

58.Ampliação da coleta de lixo - Ampliar a cobertura da coleta de resíduos sólidos para 100%. 

59.Estratégia para fiscalização de grandes geradores de lixo - Criar mecanismos de fiscalização da              

elaboração e implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) dos            



  
comércios, grandes consumidores, feiras livres e mercados (municipais e privados) conforme lei            

municipal. 

60.Coleta seletiva residencial - Ampliação do projeto de coleta seletiva domiciliar, com cronograma             

pré-definido, assiduidade garantida e atendimento progressivo. 

61.Ecopontos 2.0 - Levar os Ecopontos para as áreas irregulares ou de difícil acesso e transformar                

esses espaços em estações de sustentabilidade com a oferta de serviços e produtos relacionados              

ao meio ambiente, como disponibilização de bicicletas, capacitações em meio ambiente,           

feirinhas adoção de pets, espaços para recicladores etc. 

62.Escola Ambiental de São Luís - Implementação de um grande programa de educação ambiental              

focado nos territórios onde há Ecopontos, no fortalecimento de disciplinas voltadas para o             

desenvolvimento sustentável no ensino municipal, inclusive por meio da troca de livros para             

crianças que promoverem a separação dos resíduos domiciliares. 

63.Reciclagem da construção civil - Criação de Unidade de Tratamento para Resíduos da             

Construção Civil (RCC) no antigo Aterro da Ribeira e incentivar as empresas locais de engenharia               

no emprego do material reciclado com valor inferior (principalmente no recapeamento das ruas,             

avenidas e estradas da cidade). 

64.Compostagem de resíduos - Criação de Pátio de Compostagem para Resíduos Sólidos Urbanos             

(RSU) e Poda no antigo Aterro da Ribeira, com a produção de adubo com valor baixo para a                  

comunidade rural da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

65.Combate a alagamentos - Ampliar o uso de pavimento permeável em áreas estratégicas e              

aumentar as áreas verdes para retenção de água da chuvas como estratégia para combate à               

enchentes, como as regiões do Mercado Central e rua da feira do São Francisco. 

66.Ampliação do atendimento de água e esgoto - Dentro do novo marco regulatório redefinir o               

contrato com a CAEMA estabelecendo novas metas para universalização de rede de água e              

esgoto da cidade atreladas a um monitoramento rígido da evolução das ações, incluindo a              

interligação de 20 mil domicílios à rede de coleta de esgoto nos próximos 4 anos. 



  
67.Qualidade da água e balneabilidade das praias - Implantar sistemas de monitoramento da             

qualidade de água potável, balneabilidade das praias e condição de córregos e rios da cidade. 

68.Rua Bela - Por meio da fiscalização ostensiva e rigorosa, coibir a prática de deixar ruas                

esburacadas por conta de obras de saneamento promovidas pelas concessionárias. 

Meio ambiente 

69.Mutirão da árvore - A cada árvore plantada pela população a prefeitura planta outra em outro                

bairro. 

70.Monitoramento de áreas de risco - Ampliar as ações da Defesa Civil, bem como o               

monitoramento de áreas de risco. Criar um sistema de alertas para chuvas, marés e outros               

fenômenos naturais que afetam sobretudo as populações mais pobres.  

71.Espaços públicos - Construção de parques e praças arborizadas prioritariamente nas zonas mais             

carentes da cidade, promovendo espaços públicos de lazer e educação ambiental para as             

famílias, como exemplo a urbanização do Parque do Bacanga. Promover a urbanização de praias,              

como a Praia da Guia e outras áreas da região Itaqui-Bacanga.  

72.Cuidado animal - Construir uma política de incentivo à adoção e castração de animais, apoiando               

organizações e iniciativas da sociedade civil nesse campo. Promover o combate ao abandono e              

maus tratos de animais. 

Segurança Pública 

73.Centros da Paz Comunitária - Instituir Centros de Promoção de Paz e Cidadania inspirados em               

boas práticas, integrados a espaços públicos já existentes (parques, praças) ou onde a presença              

da Prefeitura for deficitária. Os Centros funcionarão como locais de mediação de conflitos e              

promoção de atividades culturais, esportivas e de capacitação, que aumentem o capital social             

nas comunidades e colaborem para a construção de uma cultura de paz, convivência e              

pertencimento. 

74. Integração com a esfera estadual - Promover a integração entre o órgão de segurança municipal               

(SEMUSC) aos órgãos de segurança estaduais, com compartilhamento de dados e informações            



  
estratégicas. Essa integração deve ser feita por meio de um mecanismo integrador: no             

Maranhão, já existe um GGI (Gabinete de Gestão Integrada) instituído. É preciso verificar a              

situação do GGI e fortalecer a presença do município nos encontros do órgão. 

75. Inteligência e videomonitoramento - Ampliar, em parceria com a SSP/MA, videomonitoramento           

em pontos da cidade com maiores índices de criminalidade e áreas turísticas. A SSP/MA já possui                

um sistema instalado, coordenado pelo CIOPS. No entanto, há oportunidade para expansão e             

melhora do sistema, pode ser realizada em parceria com a Prefeitura e por meio de consórcio                

entre os municípios da Região Metropolitana. 

76.Ampliação do videomonitoramento - Ampliar, em parceria com a SSP/MA, videomonitoramento           

em pontos da cidade com maiores índices de criminalidade e áreas turísticas. A SSP/MA já possui                

um sistema instalado, coordenado pelo CIOPS. No entanto, há oportunidade para expansão e             

melhora do sistema, pode ser realizada em parceria com a Prefeitura e por meio de consórcio                

entre os municípios da Região Metropolitana. Aproximar a Guarda Municipal da Polícia Militar e              

Civil, possibilitando o mapeamento e redesignação das patrulhas da Guarda aos locais com maior              

taxa de crimes (sobretudo roubos e homicídios), em trabalho de apoio à Polícia Militar,              

reportando situações-problema. 

77.Cidade Luz - Promover iluminação por LED prioritariamente nas zonas com maiores índices de              

violência usando recursos de PPP. 

78.Participação cidadã - Envolver a população no debate sobre segurança pública por meio da              

criação de Conselhos Comunitários de Segurança nos bairro através do fortalecimento dos            

Conselhos Comunitários pela Paz já existentes no Estado no âmbito do programa Pacto pela Paz,               

da SSP-MA. Os Conselhos são fonte útil de informação sobre segurança nos territórios e a               

participação da população aproxima a mesma dos órgãos de segurança. Acessar o Fundo             

Nacional de Segurança Pública. 

79.Transparência e gestão - Implantar ferramenta aberta à população de reporte de ocorrência de              

crimes (possibilidade de integração à Delegacia On-line da SSP-MA) para um Sistema de             

Informação Geográfico aplicado em um ambiente WEB, onde será elaborado um servidor de             

mapas colaborativo de hot spots de São Luís. 



  
80.Segurança Escolar - Implementação de um programa de segurança escolar integrando ações de             

diversos órgãos e reforçando a segurança humanizada e capacitada das escolas, tornando esses             

equipamentos públicos referências comunitárias para garantia do aprendizado das crianças e           

convívio das famílias.  

Direitos Humanos e Participação popular 

81.Secretaria Municipal de Direitos Humanos - Criação da Secretaria Municipal de Direitos            

Humanos para a coordenação e execução de ações integradas e transversais para pessoas com              

deficiência, população LGBTQI+, população em situação de rua, juventude, idosos, igualdade           

racial, combate à intolerância religiosa, política sobre drogas, direito à cidade, conflitos            

fundiários e combate à violência contra a mulher. 

82.Equidade no Serviço Público - Estabelecer o mínimo de 30% dos cargos comissionados da              

prefeitura para pessoas negras além de respeitar essa proporcionalidade no 1º e 2º escalões do               

governo. 

83.Secretaria Municipal da Mulher - Criação de uma pasta para coordenação e implementação das              

políticas municipais para mulheres. 

84.Recriar a casa de conselhos - Recriar a casa dos conselhos municipais, uma estrutura referencial               

para as instâncias de apoio, participação e controle social das políticas públicas municipais. 

Cultura, Turismo e Esporte 

85.Lei de Incentivo à Cultura Popular - Regulamentação de uma Lei de Incentivo à Cultura que                

estimule a descentralização cultural associada às escolas e ao ensino público, além de propiciar o               

desenvolvimento socioeconômico de regiões carentes por meio de incentivos fiscais a empresas            

que patrocinarem o segmento cultural.  

86. Jogos Escolares Municipais Valorização das Olimpíadas escolares, tais como matemática,          

português,  física e química.  

87.Descentralização da cultura - Propiciar a descentralização da produção cultural por meio do             

investimento em pequenos projetos e grupos dos bairros mais pobres, sobretudo na zona rural. 



  
88.Fomento à arte urbana - Intensificar o apoio à arte urbana ligando-a às escolas como uma                

estratégia de promoção de entretenimento e formação para a juventude da cidade, lançando             

mão da Lei de Incentivo à Cultura Popular e do uso de editais específicos para este segmento.  

89.Sistema Municipal da Cultura - Promoção do fortalecimento da política cultural e da             

participação da sociedade civil na sua implementação, inclusive para a revisão do Plano             

Municipal de Cultura junto à classe. 

90.Centro Histórico - Aumentar a efetividade das políticas públicas para o Centro Histórico,             

promovendo a integração com os programas das demais esferas administrativas, sobretudo com            

o Nosso Centro. 

91.Casarões - Regulamentação de instrumentos legais da esfera municipal para facilitar a            

recuperação de casarões no Centro Histórico e estabelecimento de parcerias com a iniciativa             

privada para a promoção da recuperação e conservação do patrimônio tombado, como foi feito              

no programa Adote um Casarão. 

92.Roteiros turísticos - Criar rotas turísticas que incluam os principais atrativos de São Luís e               

também da Ilha e integrá-la através de uma linha de ônibus específica e por meio de outras                 

ações de apoio ao desenvolvimento local, além de realização de convênios para estruturação dos              

pontos turísticos (pontos de parada) com a concessão do serviço para empresas e cooperativas. 

93.Qualificação dos trabalhadores - Qualificação dos agentes de turismo para uniformização do            

serviço e elevação do seu padrão de qualidade e oferta de cursos de línguas por meio de                 

parcerias com empresas de turismo. Capacitação dos produtores de cultura para acesso aos             

mecanismos de financiamento estatais, como editais e leis de incentivo.  

94.Fortalecimento do Trade turístico - Diálogo permanente junto aos setores de turismo para             

fortalecer a promoção de São Luís e da Ilha em todo o país e no exterior, de maneira a atrair                    

novos turistas. 

95.Lei de Incentivo ao Esporte - Regulamentação da Lei de Incentivo ao Esporte numa lógica de                

promoção do desenvolvimento socioeconômico de regiões mais vulneráveis por meio de           

incentivos fiscais a empresas e a pessoas físicas que apoiarem projetos esportivos. 



  
96.Ecoturismo - Criação de roteiros para prática de turismo sustentável na zona rural, promovendo              

ciclotrilhas, trekking, bike-packing, camping, integrando diversos pontos turísticos, explorando         

áreas como Juçatuba, Tauá-Mirim e Mojó e gerando desenvolvimento local sustentável. 

Primeira Infância 

97.Pacto pela primeira infância - Convocar toda a sociedade civil e todas as esferas de governo para                 

a discussão da primeira infância, promovendo a inserção das crianças na ordem do dia do debate                

público e sendo o primeiro passo para a construção do Plano Municipal da Primeira Infância               

através de um amplo debate e participação da sociedade civil. 

98.Plano Municipal da Primeira Infância - Construção do Plano de maneira participativa e             

democrática para nortear todas as ações do município no campo da primeira infância.  

99.Observatório da primeira infância - Criação de uma estrutura que promova a gestão das              

informações e dados, o controle social e a participação da sociedade civil na formulação,              

implementação e acompanhamento das políticas públicas no campo da primeira infância. 

100. Integração das políticas - Articular a oferta dos serviços de educação (creches) com a saúde               

(atenção primária - mutirão da criança) e assistência social (CRAS e programas assistenciais),             

promovendo uma política integrada que garanta o acessos das crianças aos seus direitos básicos. 

101. Mutirão da criança - Atender nas suas próprias residências TODAS as crianças carentes de 0 a                

6 anos com metodologia focada no desenvolvimento infantil e das famílias. Para a             

implementação das políticas é necessário o mapeamento de todas as crianças da cidade por              

meio de um Censo Municipal da Primeira Infância. 

102. Vagas em creches - Aumentar o número de vagas em creches, sobretudo de tempo integral,               

seja de caráter público ou por meio de convênios com as organizações de caráter privado ou até                 

mesmo com parcerias com empresas priorizando as regiões mais pobres da cidade.  

103. Rede de escolas comunitárias - Fortalecer e melhorar a qualidade das creches e pré-escolas              

comunitárias, padronizando os processos de convênio apoiando o desenvolvimento destas          

instituições. 



  
104. Formação docente - Potencializar a formação dos docentes e cuidadores do ensino infantil             

por meio de parcerias com instituições de ensino públicas e privadas.  

105. Casa da Saúde da Primeira Infância - Adaptação das unidades de saúde para o acolhimento               

especializado de crianças, inclusive com espaços lúdicos para brincadeiras, ofertando          

atendimentos específicos para os pequenos e seus familiares. Imprescindível articulação entre           

as Casas e o Mutirão da Criança. 

106. Renda Básica da primeira infância - Assegurar um nível de renda que possa garantir              

condições de consumo e bem-estar mínimas para todas crianças de famílias em extrema pobreza              

segundo a classificação do programa Bolsa Família por meio de complemento do benefício pago              

pelo governo federal. Em uma segunda etapa abarcar também as crianças de famílias pobres,              

caminhando gradativamente para um modelo de renda básica para crianças. 

 


