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Apresentação 
Caro eleitor santista: 

Santos vem se fortalecendo como Cidade estratégica para o desenvolvimento econômico 
com inclusão social, no cenário nacional e internacional. O progresso verificado em todos os 
vetores de oportunidade é fruto do trabalho permanente do Governo de Santos, mobilizando toda 
a sociedade, para ações convergentes e coordenadas, visando ampliar a atratividade de 
empreendimentos geradores de emprego e de ofertas de serviço.   

Desde 2005, faço parte de um governo formado por pessoas que acreditam nos valores da 
ética, do respeito, da honestidade, do compromisso, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, 
que aprenderam com o exemplo de vida de Oswaldo Justo e com a trajetória e liderança de João 
Paulo Tavares Papa. Esta forma de pensar e de agir vem fazendo a diferença, agrupando parceiros 
ao plano estratégico de Santos e obtendo resultados com a utilização adequada dos recursos 
públicos, sempre empregados na complementação da infraestrutura, na melhoria da qualidade e 
do desempenho dos serviços públicos e em investimentos que promovam o desenvolvimento 
humano, a inclusão social e a ampliação da competitividade da Cidade, que vem ganhando novas 
empresas, na comparação com outras regiões do país. Exemplos são a escolha da Petrobras para a 
sede da unidade de operações da Bacia de Santos, inúmeros terminais portuários em construção e 
empreendimentos residenciais e de escritórios, que tornam Santos um dos maiores canteiros de 
obras do país e uma das regiões com menor taxa de desemprego. 

Tenho participado intensamente da conquista de empreendimentos em Santos, 
conjuntamente com vários setores da Prefeitura, auxiliando o Prefeito Papa. Nesta ação, o que nos 
move é garantir que estes empreendimentos aproveitem os trabalhadores e as empresas locais, 
promovam qualificação profissional e empresarial, respeito ao meio ambiente e resultem em 
melhoria da qualidade de vida. Somente tem sentido o progresso com sustentabilidade.  

Acredito na força do trabalho. Comecei aos 14 anos, atuei como auxiliar em estúdio 
fotográfico. Prossegui no antigo Serviço Municipal de Transportes Coletivos, na Companhia Docas 
de Santos, em terminal portuário, como primeiro Secretário de Assuntos Portuários e Marítimos e 
primeiro presidente do Conselho de Autoridade Portuária, representante da própria Cidade e 
região. Estudei trabalhando, avancei e progredi com o próprio esforço. Tudo isto cada vez mais 
fortalece em mim a certeza de que somente trabalhando vencemos os desafios. 

Certamente, a Prefeitura de Santos é importante instrumento de desenvolvimento 
socioeconômico. Por isto, vamos continuar priorizando a modernização administrativa, a inovação 
e a melhoria da qualidade nos serviços prestados à comunidade. Vamos priorizar as comunidades 
que mais precisam do governo e as áreas da Cidade inseridas no Programa Santos Novos Tempos. 

Comprometo-me a valorizar a atuação integrada do Governo de Santos, mobilizando e 
fortalecendo a rede de colaboração, formada por conselhos municipais, sociedades de bairro, 
clubes de servir, centenas de ONGs (que complementam o trabalho de educação, saúde e 
assistência social), universidades, entidades representativas das empresas e todas as instituições 
religiosas. Todos pelo desenvolvimento. 

Reafirmo prosseguir no caminho republicano, articulando permanentemente com as 
Prefeituras vizinhas e com os governos estadual, federal e as instituições de fomento. Santos 
precisa continuar avançando e ser respeitada em todo o Brasil e no exterior. 

Somente juntos poderemos transformar as maravilhosas possibilidades que o progresso nos 
trouxe em riqueza fixada e equalizada em toda a Cidade.  

 

Sérgio Aquino  



Prioridades para o Governo 2013-2016 4 

Introdução 
 

Este Plano de Governo foi denominado Santos avançando – Políticas públicas 
para o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável, pois reúne as prioridades 
para a próxima gestão da Prefeitura de Santos, em prosseguimento aos programas e 
projetos que vêm sendo planejados e implementados, contribuindo para viabilizar o 
melhor cenário de desenvolvimento econômico sustentável dos últimos 50 anos. 

Para ampliar a organização da gestão por programas, intersetoriais, 
convergentes e inclusivos, a idéia é trabalhar por Eixos. 

O Eixo 1 reúne as prioridades para a Gestão Pública com qualidade, baseada em 
servidores públicos participativos e na utilização de modernas ferramentas e gestão, 
atuando em serviços públicos considerados de referência no padrão de atendimento. 

O Eixo 2 reforça as propostas para o Desenvolvimento do Capital Humano, com a 
finalidade de aproveitar as oportunidades e fixar os talentos em Santos. 

O Eixo 3 apresenta idéias para a Atração de investimentos e geração de 
empregos, por meio do fortalecimento dos marcos diferenciais para ampliar a 
competitividade da Cidade, atraindo empreendimentos geradores de emprego e 
serviços. 

O Eixo 4 prioriza a Sustentabilidade Ambiental, com propostas para ampliar a 
qualidade de vida agora e para gerações futuras. 

O Eixo 5 sintetiza os programas e projetos para consolidarmos Santos como 
Cidade Inclusiva, ampliando o direito à Cidade para mais pessoas. 

No Eixo 6 estão reunidos compromissos para a governança participativa e gestão 
integrada, ampliando a convergência da rede de colaboração e ação republicana para o 
desenvolvimento com inclusão social. 

Também apresentamos um resumo sobre o processo de amadurecimento do 
governo e da sociedade, que tem gerado um ambiente propício à implementação de 
um plano estratégico de desenvolvimento inclusivo e sustentável, e aponta para a 
viabilização das propostas para o próximo período. 

Este Plano foi construído com a colaboração de centenas de voluntários, 
referência nas diversas áreas de atuação e com trajetória dedicada à melhoria da 
Cidade. 

Com o apoio do Prefeito Papa e o voto de confiança de nossa comunidade, ampliando 
a ação integrada governo-sociedade, Santos será cada vez mais uma das melhores 
cidades para se viver, trabalhar e fazer negócios. 
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Gestão 
pública com

Desenvolvimento                  qualidade       Sustentabilidade
do capital humano                                                       ambiental

Atração de                                         
investimentos e geração                                          Cidade 

de empregos             Governança                            inclusiva
participativa e gestão

integrada          

Eixos das políticas públicas para a 

inclusão social e o desenvolvimento 

econômico 
 

 

 

 

A concepção do Plano de Governo para a o período 2013-2016 mantém a 
organização de esforços e de recursos em sistemas, programas e projetos 
convergentes, estruturados em eixos, conforme a figura a seguir:  
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Eixo 1 

Gestão Pública com qualidade 
Servidores públicos participativos e modernas 
ferramentas de gestão, atuando em serviços de 
referência no atendimento 
 

Avançar ainda mais na evolução da gestão pública, priorizando a produtividade 
e qualidade, depende basicamente de utilizar modernas ferramentas 
informatizadas e contar com instalações adequadas. O fundamental é o 
conjunto de servidores públicos preparados e conscientes de sua missão de 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Serão 
priorizados: 

 

Inovação na gestão pública e redução da burocracia  

 Implantar a segunda fase do Programa de Modernização da Administração 
Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT, ampliando e 
integrando os sistemas de apoio à gestão, de forma a:  

o Ampliar o governo inteligente inclusive com sala de situação e 
geoprocessamento 

o Implementar sistema informatizado de controle de fluxo de 
trabalho 

o Instituir sistema de tramitação eletrônica de processos, 
substituindo os processos em papel 

o Revisar o cadastro da Dívida Ativa  

o Criar sistema para cadastramento eletrônico de empresas 

o Concluir a implantação da Nota Fiscal eletrônica 

o Integrar mais sistemas ao Projeto Santos Digital  

 Criar manual de procedimentos e certificar os processos da 
administração municipal (ISSO 9001) 

 Ampliar novos serviços no atendimento ao público da Prefeitura no 
Poupatempo Regional de Santos 

 Viabilizar a complementação da rede de fibra ótica, conectar os 260 
endereços das unidades municipais e os imóveis integrantes do Parque 
Tecnológico de Santos, implantando voz sobre IP e videoconferência; 

 Fortalecer o Projeto Santos Novos Tempos – Comunidade em Rede, 
ampliando o sinal de internet sem fio por toda a área insular e 
implementando ferramentas de participação dos internautas na melhoria 
da Cidade, como parte do Programa Cidade Inteligente. 

Implantar rede pluviométrica, rede de sensores de nível da maré e de 
canais e adotar sistemas informatizados vinculados à previsão 
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Eixo 1 

Gestão Pública com qualidade 
Servidores públicos participativos e modernas 
ferramentas de gestão, atuando em serviços de 
referência no atendimento 
 

 metereológica e gestão automatizada do sistema de 
macrodrenagem, do Programa Santos Novos Tempos, com sistema de 
informações aos munícipes. 

 Ampliar o Sistema de Supervisão e Monitoramento das Linhas 
Municipais na gestão do transporte, com informações aos munícipes nos 
celulares e painéis nos pontos de parada.  

 Implantar sistema de semáforos em tempo real, integrados a 
central de controle operacional conforme contrato e verba existente 

 Implantar sistemas de gerenciamento e informação no trânsito 
(ITS) com paineis de mensagem variável 

 Atuar e apoiar o Laboratório de Cidade Inteligente do Parque 
Tecnológico de Santos, para a criação e utilização de equipamentos, 
sistemas, ferramentas e métodos de interação entre o governo e a 
comunidade em rede para a melhoria da Cidade 

 

Racionalização da máquina pública 

 Ampliar a gestão por programas e a integração intersetorial, 
transformando e integrando centros de serviço que atualmente oferecem 
serviço único em centros integrados multisserviços  

 Modernizar, padronizar e melhorar o padrão de atendimento dos 
equipamentos públicos  

 Fortalecer a atuação das Administrações Regionais 

 Implantar a fiscalização integrada (obras, meio ambiente, posturas, 
saúde e finanças)  

 

Excelência na formação e atuação dos servidores 

 Priorizar a formação permanente, a pós-graduação, a participação 
em pesquisa e a troca de experiência dos servidores, em parceria 
com as universidades e no Parque Tecnológico de Santos  

 Estudar, discutir e atualizar os dispositivos relativos aos servidores no 
Estatuto do Funcionalismo e na Lei Orgânica 

 Manter e aprimorar a política de valorização do servidor municipal 
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Eixo 2 

Desenvolvimento do Capital Humano 
Aproveitar as oportunidades e fixar os talentos em 
Santos 

 

Para aproveitar as oportunidades criadas pelo processo de progresso de Santos 
e região, é importante ampliar a formação, o aperfeiçoamento e a qualificação 
profissional dos cidadãos de todos os níveis de ensino/faixas etárias/condições 
sociais. Considerando os Vetores de Oportunidade do Plano Diretor, as ações 
deverão viabilizar: 

 Educação para a formação completa do cidadão:  

o Cursos voltados à demanda da economia regional 

o Temas transversais tais como ética, cidadania, inovação, 
empreendedorismo, cooperativismo, sustentabilidade, economia 
solidária e trânsito 

o Valores humanos e uso das linguagens múltiplas 

o Instalações, recursos pedagógicos e tecnológicos adequados e 
modernos 

o Educadores com formação permanente e motivados 

o Equipe técnica integrada às comunidades 

o Gestão escolar democrática e cidadania na escola, com fortalecimento 
do conselho escolar, das assembleias escolares, dos grêmios estudantis, 
terapia comunitária e justiça restaurativa 

o Estimular a prática esportiva dos alunos 

 Programa Santos Criança: coordenado pela Educação, ampliar o 
atendimento integrado à criança conjuntamente com esportes, cultura e 
assistência social: 

o Projeto Escola Total: expandir a educação integral utilizando os 
Centros de Atividades Integradas de Santos – CAIS e os Centros 
Esportivos Rebouças, da Zona Noroeste, M. Nascimento Jr. e do Morro 
São Bento 

o Utilizando o Orçamento Santos Criança 

 Criar o Centro de Referência em Educação Inclusiva, com 
atendimento multidisciplinar e em rede para alunos com dificuldades de 
aprendizagem e deficiência 

 Implantar a Gestão Plena da Educação: autonomia na gestão de 
recursos, conforme experiência bem-sucedida na Saúde 

 Ampliar o funcionamento do Centro Público de Emprego e Renda, na 
nova sede anexa ao Poupatempo e nas Administrações Regionais  
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Eixo 2 

Desenvolvimento do Capital Humano 
Aproveitar as oportunidades e fixar os talentos em 
Santos 
 
 Incentivar/oferecer cursos e apoiar processos de aperfeiçoamento da 

gestão das empresas: aproveitamento das oportunidades de serviço 

 Fortalecer o sistema municipal de educação profissional, consolidando a 
Rede Santista de Qualificação Profissional e o Centro de Educação 
em Ciência, Tecnologia e Inovação Acácio de Paula Leite 
Sampaio, focados nos Vetores de Oportunidade do Plano Diretor: 

o Cursos técnicos de ensino médio 

o Cursos de qualificação profissional 

o Cursos de aperfeiçoamento e especialização 

o Oficinas-escolas 

o Formação de cooperativas 

o Ampliar o projeto Fábrica Cultural – escola de arte, música, 
preservação dos monumentos e atividades educativas 

o Apoiar a construção da nova Escola Técnica do SESI  

o Garantir o funcionamento do Centro de Excelência Portuária  

 Consolidar o Parque Tecnológico de Santos: 

o completando a legislação de incentivo 

o atraindo centros de pesquisa e empresas de alta tecnologia 

o construindo o núcleo do Parque integrando-o ao funcionamento da 
Incubadora de Empresas, do Condomínio de Empresas pós-incubadas 
e dos próprios laboratórios estruturantes 

o apoiando a construção e participando da gestão do Centro de 
Pesquisas em Petróleo e Gás da Baixada Santista - CENPEG-
BS com recursos do fundo de pesquisas da ANP-Petrobras o Projeto 
Santos Novos Tempos – Comunidade em Rede com a internet sem fio 
e ampliando a pesquisa focada na transferência de tecnologia à 
produção de bens e serviços de interesse regional 

o ampliando o foco dos cursos de graduação, fortalecendo e 
ampliando a pós-graduação e a pesquisa 

 Ampliar os Centros de Inclusão Digital por meio de novos pólos na 
Zona Noroeste, Morros, Área Continental e Zona Leste 

Apoiar o funcionamento do Fórum Regional da Bacia de Santos do 
Programa de Incentivo à Indústria Nacional de Petróleo e Gás – 
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Eixo 2 

Desenvolvimento do Capital Humano 
Aproveitar as oportunidades e fixar os talentos em 
Santos 
 
 
 
PROMINP: 13 projetos concluídos e 5 em andamento para ampliar 
oportunidades aos profissionais e empresas da região 

 Fortalecer os Centros da Juventude Zona Noroeste e Zona Leste, 
transformando-os em centros de serviço multiuso 
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Eixo 3 

Atração de investimentos e geração de 

empregos 
Fortalecer marcos diferenciais para ampliar a 
competitividade da Cidade  
 
Santos e região cada vez mais são estratégicos para a economia nacional. O Governo de 
Santos continuará catalisando a ampliação da competitividade do município, de forma 
republicana, atraindo novos empreendimentos promotores de desenvolvimento econômico 
inclusivo e sustentável, por meio de: 

 

 Gestão territorial integrada 

 Implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Inclusivo e 
Sustentável, integrado ao Programa Santos Novos Tempos, apoiado pelo Banco 
Mundial e baseado nos planos estratégicos das empresas estruturantes 

 Fortalecer a Rede de Empresas da Bacia de Santos - RedeBS 

 Criar banco de dados e portal eletrônico com informações estratégicas para as 
empresas da RedeBS 

 Defender a viabilização dos próximos passos da agenda estratégica de 
projetos estruturantes apresentados neste Plano 

 

Vetor Porto, retroporto e logística 

 Atuar no Conselho de Autoridade Portuária visando ampliar a importância do 
Porto de Santos no sistema logístico, contribuindo para o processo de expansão da 
economia nacional por meio de: 

o O fortalecimento, a ampliação e a melhoria da capacidade de gestão do Porto de 
Santos 

o A integração Porto-Cidade 

o O apoio aos novos terminais portuários 

 Apoiar a implantação e a operação de equipamentos e terminais: 

o Implantação de praça de scanner no Porto Saboó 

o Melhoria do acesso ferroviário e ampliação de terminal intermodal  

o Terminal Embraport 

o Brasil Terminais, na Alemoa 

o São Paulo Terminais Portuários, base offshore, estaleiro e indústria de 
módulos, terminal portuário e retroportuário, na Ilha de Bagres  

o Apoiar a implantação de terminais portuários, retroporto, logística, indústria naval, 
porto-indústria em Barnabé-Bagres 



 

Prioridades para o Governo 2013-2016  12 

Eixo 3 

Atração de investimentos e geração de 

empregos 
Fortalecer marcos diferenciais para ampliar a 
competitividade da Cidade  

 

 Viabilizar a implantação de sistema viário: 

o  com viadutos de acesso, avenida perimetral no Porto Alemoa, Porto Saboó e 
Porto Valongo, passagem inferior no Centro e túnel para a Área Continental em 
Barnabé-Bagres, todos integrado à Via Anchieta 

o com viadutos e pontes integrando o retroporto de Chico de Paula ao São Manoel, 
Via Anchieta, Alemoa e avenida perimetral portuária, eliminando 
congestionamentos na avenida Nossa Senhora de Fátima 

 Eliminar gargalos logísticos 

 Atuar no Laboratório de Logística e Mobilidade Urbana do Parque Tecnológico 
de Santos, para criar e oferecer aos portos do Brasil novos sistemas e métodos 

 Para ampliar a capacidade de o município contribuir com a operação e expansão 
portuárias, o que requer ampliação da receita municipal, realizar esforços para o 
sucesso das ações judiciais para: 

 

Vetor Energia 

 Apoiar a construção da sede da Unidade de Operações da Bacia de Santos, 
viabilizando a infraestrutura para revitalização do bairro do Valongo e incentivando 
empreendimentos de escritórios, hotéis e serviços no entorno 

 Fortalecer a atuação do Fórum Regional da Bacia de Santos do Programa de 
Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural – Prominp 

 Fortalecer a Câmara Temática Especial de Petróleo e Gás 

 Estruturar a Rede de Empresas da Bacia de Santos – RedeBS, para 
aperfeiçoamento, integração das empresas e apoio à participação na cadeia de 
petróleo e gás 

 Apoiar a construção do Centro de Pesquisas em Petróleo e Gás da Baixada 
Santista – CENPEG-BS, com recursos do fundo de pesquisa ANP/Petrobras 

 Apoiar a implementação de base offshore a serviço da Petrobras, essencial 
para atrair para a região toda a gama de serviços operacionais destinados à 
produção de petróleo e gás na camada pré-sal 

 Sugerir aprimoramentos na legislação de cálculo e distribuição de royalties da 
produção de petróleo e gás 

 Defender a utilização de recursos do Fundo Especial de Pesquisa dos Royalties 
para apoio aos programas e projetos da pauta de Tecnologia de Santos 
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Eixo 3 

Atração de investimentos e geração de 

empregos 
Fortalecer marcos diferenciais para ampliar a 
competitividade da Cidade  
 

Vetor Desenvolvimento Urbano 

 Capacitar a Zona Noroeste e Morros como área de excelência territorial, por 
meio do Programa Santos Novos Tempos, apoiado pelo Banco Mundial:  

o Complementar a infraestrutura da Zona Noroeste: implementar e operar o 
sistema de macrodrenagem formado por comportas, estações de 
bombeamento, galerias, reservatório de retenção e desassoreamento de rios para 
eliminar enchentes, sistema viário, urbanização, redes de abastecimento, 
paisagismo e redes públicas 

o Implementar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, 
eliminando as palafitas e as moradias em áreas de risco, oferecendo acesso a 
novas unidades  

o Implementar o Programa Municipal de Redução de Riscos, com muros de 
arrimo e contenções nos Morros de Santos 

 Finalizar processos de regularização fundiária em 26 núcleos de ocupação 
irregular 

 Revitalizar a Região Central Histórica por meio do Programa Alegra Centro: 

o Planejar e implementar Operação Urbana Consorciada no Valongo e no 
Paquetá 

o Implementar o Programa Alegra Centro-Habitação: atração de residências e 
transformação dos cortiços em casas 

o Implantar o Projeto Porto Valongo: novo terminal para navio de cruzeiros, 
bulevar para passeio público junto ao longo do cais, marina pública, museu da 
oceanografia brasileira/embarcações históricas, torres de hotel/escritórios, área 
de gastronomia, centros de pesquisa, terminais de transporte hidroviário e de 
atendimento para o aeroporto regional, passagem inferior para isolar tráfego de 
veículos 

 Reurbanizar e revitalizar os Corredores de Desenvolvimento e Renovação 
urbana e os eixos dos Veículos Leves sobre Trilhos VLT 

 Implementar Programa de Controle para evitar novas ocupações em áreas 
ambientais e de risco com participação comunitária 

Vetor Turismo 

 Apoiar a implementação do Aeroporto Civil junto à Base Aérea de Santos 

 Ampliar a infraestrutura (melhoria e novos hotéis, restaurantes e pontos turísticos) 
e os produtos turísticos (pacotes principalmente do tipo náutico, de negócios, 
ecológico, cultural e esportivo) 
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Eixo 3 

Atração de investimentos e geração de 

empregos 
Fortalecer marcos diferenciais para ampliar a 
competitividade da Cidade  
 

Vetor Turismo 

 Apoiar a implementação do Aeroporto Civil junto à Base Aérea de Santos 

 Ampliar a infraestrutura (melhoria e novos hotéis, restaurantes e pontos turísticos) 
e os produtos turísticos (pacotes principalmente do tipo náutico, de negócios, 
ecológico, cultural e esportivo) 

 Desenvolver ações para Santos Cidade Base da Copa 2014 e pré-jogos das 
Olimpíadas 2016 

 Ampliar o Museu Aberto dos Bondes 

 Concluir o Projeto de Revitalização do Mercado Municipal e entorno: 

o Complementar as atrações gastronômicas no prédio do Mercado 

o Construir nova estação de catraias e implementar o Projeto Catraia-tur 

 Fortalecer o turismo nos Morros ampliando os produtos turísticos e a linha de 
ônibus 

 Concluir o projeto de reurbanização da orla com remodelação dos quiosques  

 

Vetor Pesquisa e desenvolvimento 

 Fortalecer o Parque Tecnológico de Santos: 

o Construir o núcleo do Parque Tecnológico de Santos: sede da Fundação, 
laboratórios estruturantes, Incubadora de Empresas de Santos e condomínio de 
empresas pós-incubadas 

o Apoiar a construção do Centro de Pesquisas em Petróleo e Gás da Baixada 
Santista – CENPEG-BS, com recursos do fundo de pesquisa ANP/Petrobras 

o Instituir lei de incentivo à pesquisa e inovação 

 Apoiar a complementação da instalação do campus de Santos da Universidade 
de São Paulo, no antigo Cesário Bastos e antigas instalações da Companhia 
City/CSTC, com cursos de graduação, pós-graduação e pesquisa, integrada ao 
Parque Tecnológico de Santos 

 Apoiar a implantação de unidade local do Instituto Oceanográfico da USP no 
armazém 8, cais para atracação do novo navio de pesquisas Alpha Crucis, e do 
Centro de Estudos do Mar da UNIFESP no armazém 7 do Porto de Santos, 
integradas ao Parque Tecnológico de Santos 

 Fortalecer o Programa Santos Novos Tempos – Comunidade em Rede, 
ampliando o sinal de internet sem fio por toda a área insular e implementando  
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Eixo 3 

Atração de investimentos e geração de 

empregos 
Fortalecer marcos diferenciais para ampliar a 
competitividade da Cidade  

 

ferramentas de participação dos internautas na melhoria da Cidade, como parte do 
Programa Cidade Inteligente. 

 Reforçar as parcerias com instituições de todo o País, de forma a resgatar 
documentos de interesse para a história local 

 Fortalecer a imagem de Santos como Cidade do Conhecimento e da Inovação, 
incentivando: 

o A criação de um Arranjo Produtivo Local entre as universidades  

o A construção de edificações para estudantes na área do Parque Tecnológico de 
Santos 

Vetor Meio Ambiente 

 Buscar a viabilização de ambiente multissetorial no governo estadual com agilidade, 
novas rotinas e processos objetivos para facilitar a implantação dos projetos da 
carteira de projetos estruturantes considerando a sustentabilidade, em 
cumprimento aos objetivos iniciais da Avaliação Ambiental Estratégica do Estuário 
de Santos 

 Elaborar e implementar o Plano Municipal de Arborização, objetivando a 
melhoria da qualidade ambiental 

 Revitalizar o Jardim Botânico de Santos, como espaço de vivência de educação 
ambiental 

 Ampliar programas de Educação Ambiental integrados aos órgãos públicos e às 
empresas estruturantes, visando também à conscientização para evitar novas 
favelas 

 Incentivar Edifícios Verdes, com dispositivos para economia de energia, reuso da 
água das chuvas e de lavatórios, retenção de águas pluviais 

 Incentivar a retenção de águas das chuvas nos edifícios e polos atrativos de 
trânsito e transporte 

 Criar unidades de conservação: Parques Ambientais em Caruara e na Caneleira 

 Desenvolver a economia da Área Continental com projetos sustentáveis: 

o Apoiando a implementação de projetos de turismo ecológico 

o Centro de Esportes Náuticos e de Aventura, Espaço de Convivência 
Ambiental no Portinho, em Caruara 

o Trilhas ecológicas monitoradas associando percursos em Mata Atlântica 
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Eixo 4 

Sustentabilidade ambiental 
Ampliar a qualidade de vida agora e para as gerações 
futuras 
 
Aliar qualidade de vida e equilíbrio ambiental ao processo de desenvolvimento econômico 
exige planejamento e conscientização das forças vivas da sociedade para apoiar os 
governos no detalhamento e adoção das medidas necessárias. O Governo de Santos 
atuará priorizando: 

 Realizar gestões para a edição do decreto do Zoneamento Ecológico-econômico 
do Gerenciamento Costeiro  

 Implementar a Lei da Paisagem Urbana 

 

Recursos hídricos e balneabilidade 

 Considerando que a grande maioria da comunidade santista reside na Área Insular, o 
Governo de Santos deve continuar atuando para incentivar a utilização racional dos 
recursos hídricos, facilitando o abastecimento de água, e realizando gestões para 
que os esgotos sejam adequadamente dispostos, garantindo balneabilidade. Assim, 
deve priorizar:  

o Incentivar a construção de Edifícios Verdes, dando exemplo com novas 
edificações públicas 

o Incentivar a utilização de dispositivo legal que prevê a construção de 
reservatórios de retenção das águas pluviais  

o Ampliar a coleta de resíduos flutuantes 

 

Preservação da biodiversidade 

 Reconhecendo a riqueza do meio ambiente preservado da Área Continental de 
Santos, o Governo de Santos prosseguirá buscando garantir desenvolvimento 
sustentável, por meio de:  

o Implementar medidas compensatórias: redução de passivos ambientais 
em todo o Município, criação de parque ambiental na Caneleira e de novas 
unidades de conservação na Área Continental 

o Elaborar e implementar o Plano Municipal de Arborização 

o Fortalecer o Programa Santos da Gente 

o Desenvolver e fortalecer o Turismo Ecológico na Área Continental  

o Utilizar as encostas do Monte Serrat, acima do Centro de Atividades 
Integradas de Santos – CAIS, para educação ambiental com atividades 
esportivas aliadas à preservação ambiental 
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Eixo 4 

Sustentabilidade ambiental 
Ampliar a qualidade de vida agora e para as gerações 
futuras 
 

Resíduos urbanos e industriais 

 Buscar reduzir a emissão de resíduos domésticos e comerciais e 
incentivar a coleta seletiva depende de: 

o Ampliar o tema de Educação Ambiental nas escolas  

o Incentivar a organização comunitária para ampliação da separação de lixo e 
coleta seletiva 

o Incentivar medidas para ampliar a vida útil do Aterro Sanitário do Sítio das 
Neves  

o Incentivar a utilização de materiais e objetos reciclados na produção artística 

o Implantar o plano de recuperação da área do antigo aterro sanitário da 
Alemoa 

 

Energias renováveis 

 Contribuir para a sustentabilidade de todo o Planeta em cada ação do Governo, 
especialmente incentivando: 

o Incentivar a implantação e o funcionamento do laboratório de energias 
renováveis e alternativas de energia 

o Garantir economia de energia com o uso de fontes alternativas nos novos 
projetos de espaços públicos e edifícios 

o Desenvolvimento de programas com as comunidades locais, aliando geração de 
renda com educação ambiental 

o A criação e o funcionamento do Laboratório de Eficiência Energética e 
Alternativas de Energia do Parque Tecnológico de Santos 
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Eixo 5 

Cidade inclusiva 
Ampliar o direito à Cidade para mais pessoas 
 
 
Para que Santos possa melhorar os índices de qualidade de vida, é essencial equalizar o 
acesso ao desenvolvimento e viabilizar inclusão social às comunidades menos 
privilegiadas. A Prefeitura continuará a ser indutora desse processo, mobilizando as 
empresas estruturantes e toda a sociedade e valorizando: 

 

Consolidação da rede de serviços sociais  

Garantir a conscientização da comunidade santista sobre a importância dos processos de 
desenvolvimento local. A rede de serviços sociais deve facilitar a efetivação dos direitos e 
garantias legalmente estabelecidos, articulando ações eficientes com participação ativa de 
toda a sociedade, priorizando sempre o direito de viver com dignidade e em comunidade, 
destacando-se: 

 Implantar Centros Integrados da Comunidade, a partir da transformação dos 
centros de serviço com um único atendimento em multiuso (cultura, esportes, 
assistência social, qualificação profissional) para todas as faixas etárias 

 

Saúde 

 Aumentar a oferta de leitos hospitalares e vagas de unidade de terapia intensiva, 
viabilizando o Hospital dos Estivadores 

 Garantir a padronização, reforma, manutenção, construções complementares, utilizar 
sistema informatizado georreferenciado e integrado e o padrão de atendimento na 
rede de saúde, especialmente: unidades básicas de saúde UBS, pronto atendimento, 
programa de saúde da família PSF, serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, 
ambulatórios de especialidades AMBESP, pronto-socorros e hospitais municipais 

 Criar o SAMU do Porto 

 Ampliar o atendimento implantando a Unidade de Pronto Atendimento da Zona 
da Orla/Intermediária e da Zona Noroeste 

 Ampliar a distribuição domiciliar de medicamentos para pacientes crônicos 
atendidos pela Prefeitura, por meio do Sistema de Gestão de Saúde 

 Lutar pela melhoria da infraestrutura regional de Saúde, implantação da 
Programação Pactuada Integrada e da ampliação dos repasses do Sistema 
Único de Saúde SUS 
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Eixo 5 

Cidade inclusiva 
Ampliar o direito à Cidade para mais pessoas 
 

 Fortalecer a formação em serviço para profissionais de Saúde,  para atender 
os pacientes SUS 

 Promoção de Saúde: 

o Criar Programa de Incentivo à Atividade Física e Esportiva na Juventude 
e Idade Adulta 

 Capacitação permanente para Conselheiros de Saúde e futuros Conselheiros 

 

Educação 

 Garantir a padronização, reforma, manutenção, construções complementares, 
ampliar o sistema informatizado georreferenciado e integrado e o padrão de 
atendimento na rede de unidades de educação 

 Ampliar o Programa Santos Criança (vide Eixo 2 – Desenvolvimento do Capital 
Humano) 

 Ampliar o Projeto Escola Total (vide Eixo 2 – Desenvolvimento do Capital Humano) 

 Ampliar o Centro de Inclusão Digital com novos polos na Zona Noroeste, 
Centro, Morros e Área Continental 

 Complementar os módulos do Sistema de Gestão em Educação – SIGES – nas 
50 entidades conveniadas que complementam a ação da Prefeitura e incluir 
acompanhamento pelos pais das notas dos alunos pela Internet, planejamento e 
avaliação escolar e usar a integração com os sistemas de Saúde e Assistência Social 
(Programa Bolsa Família) 

 Ampliar o funcionamento do Centro de Formação do Professorado Prof. Darcy 
Ribeiro, também por meio do projeto Conexão do Saber e novos polos de formação 
continuada em espaços ociosos das unidades educacionais e em parceria com as 
universidades, bem como do Centro de Tecnologia Educacional, com ensino a 
distância 

 Atuar no Laboratório de Tecnologia Educacional do Parque Tecnológico de 
Santos, criando e oferecendo ao Ministério da Educação novas metodologias, 
produtos, sistemas e equipamentos pedagógicos, aproveitando as experiências bem-
sucedidas de Santos, para a melhoria da qualidade da Educação no Brasil  

 

Assistência Social 

 Garantir a padronização, reforma, manutenção, construções complementares, 
ampliar o sistema informatizado georreferenciado e integrado e o padrão de 
atendimento na rede de unidades de assistência social 
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Eixo 5 

Cidade inclusiva 
Ampliar o direito à Cidade para mais pessoas 

 

 Ampliar o atendimento e a especialidade dos programas e projetos 
promotores de inclusão social, no contexto do desenvolvimento econômico 
sustentável 

 Ampliar formação e viabilizar serviço de cuidadores de idosos nos domicílios 
para garantir a permanência com a família 

 Criar Incubadora Social com articulação entre serviços afins 

 Ampliar as Repúblicas de Idosos especialmente inseridas no Programa Municipal 
de Habitação de Interesse Social 

 Viabilizar Centro de Atendimento às Vítimas da Violência, integrando os 
serviços municipais destinados a humanizar a atenção às vítimas de violência 

 Aprimorar os programas Bolsa Santos e Nossa Família, garantindo o 
cumprimento das contrapartidas para a inclusão social 

 Ampliar programa de prevenção sobre drogas 

 Integrar as ações intersetoriais com enfoque nos direitos humanos 

 Criar programa de jovens e mulheres promotores de cidadania, da cultura 
da paz e da mediação de conflitos 

 

Esportes 

 Garantir a padronização, reforma, manutenção, construções complementares, 
ampliar o sistema informatizado georreferenciado e integrado e o padrão de 
atendimento na rede dos Centros Esportivos transformando-os em Centro 
Integrado da Comunidade, aproveitando espaços de uso múltiplo para 
desenvolver atividades de cultura, comunitária e de qualificação profissional  

 Fortalecer as ações  para Santos Cidade Base da Copa 2014 e pré-jogos das 
Olimpíadas 2016 

  

Cultura 

 Garantir a padronização, reforma, manutenção, construções complementares, 
ampliar o sistema informatizado georreferenciado e integrado e o padrão de 
atendimento na rede de Cultura, especialmente priorizando: 

 

o Construir: 

 instalações para os corpos estáveis de dança 
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Eixo 5 

Cidade inclusiva 
Ampliar o direito à Cidade para mais pessoas 
 

 

 instalações para o Museu da Imagem e do Som 

o Concluir a restauração do Centro de Cultura Patrícia Galvão 

o Restaurar o Outeiro de Santa Catarina 

o Reformar a Casa da Frontaria Azulejada 

 Ampliar o projeto Fábrica Cultural – escola de arte, música, preservação dos 
monumentos e atividades educativas 

 Fortalecer o gerenciamento integrado do sistema de Museus, do sistema de 
Bibliotecas/Gibitecas e do sistema de Teatros Municipais, ampliando o uso 
de tecnologia:  

o Criar Biblioteca Parque, biblioteca no Dique da Vila Gilda e em Monte 
Cabrão 

o Transferir Biblioteca Silvério Fontes para o Centro de Cultura da Zona 
Noroeste 

o Modernizar o uso do acervo e os equipamentos das Bibliotecas 

o Reformar o Teatro de Arena Rosinha Mastrangelo 

o Viabilizar o Museu da Oceanografia brasileira/embarcações históricas e o 
Museu da Oceanografia 

o Consolidar o Circuito dos Fortes 

 Criar o Festival Nacional de Teatro e a Virada Cultural de Santos 

 Consolidar Projeto Rock Santos 

 Fortalecer o Santos Jazz Festival 

 Criar calendário de eventos e atividades no Centro Cultural da Zona Noroeste 

 Criar o programa de Valorização de Iniciativas Culturais, promovendo a 
formação e atuação de jovens promotores de cultura como nova frente de 
atividades econômicas 

 Fortalecer e aparelhar ainda mais a Fundação Arquivo e Memória de Santos: 

o Completar a digitalização de documentos e implementação de cadastro 
de processos lá guardados 

o Completar a instalação de arquivos deslizantes para preservar a 
documentação de memória 

o Complementar a metodologia de arquivo com tabela de temporalidade 
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Eixo 5 

Cidade inclusiva 
Ampliar o direito à Cidade para mais pessoas 
 

o Disseminar a experiência bem-sucedida com seminários, cursos e oferta de 
serviços 

 Fortalecer os projetos Historiando a Zona Noroeste, Registro da História 
Oral, Garimpo Cultural, Jornadas Técnicas e o Seminário Regional de 
Memória 

 Implementar o registro de bens imateriais 

 Atualizar a legislação de proteção do patrimônio 

 

Cidade Educadora 

 Ampliar o caráter de Cidade Educadora para vencer o desafio de ir além do ensino 
formal, utilizando as múltiplas linguagens, em perspectiva intersetorial e em rede, 
envolvendo mais pessoas, entidades e empresas estruturantes e utilizando os 
espaços públicos, na troca de experiências de vida para nossas crianças e jovens 
com os vizinhos, entre colegas de trabalho e os turistas que visitem Santos. Uma 
Cidade Educadora integra a Educação com a Cultura, o Esporte, a Saúde e a 
Assistência Social. Para consolidar Santos como Cidade Educadora, o Governo de 
Santos priorizará: 

o Fortalecer o Programa Santos Criança: 

 Projeto Escola Total 

 Projeto Nossa Escola, Escola da Família 

o Ampliar, nas comunidades das Regionais: 

 O Ensino de Jovens e Adultos 

 A realização de cursos rápidos, de qualificação profissional e técnicos 

 O funcionamento de Oficinas-escolas 

o Fortalecer as parcerias entre entidades, 
empresas e o governo para complementar o atendimento dos serviços de 
educação, saúde, assistência social, esportes e cultura, ampliando o Projeto 
Parceiros do Saber 

o Difundir o Programa de Educação para o 
Trânsito em todos os níveis de ensino e todas as redes de serviços públicos e de 
entidades 
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Eixo 5 

Cidade inclusiva 
Ampliar o direito à Cidade para mais pessoas 
 

Acessibilidade 

 

 Garantir ampla circulação pelos espaços públicos e acessibilidade aos equipamentos 
públicos e edifícios particulares, ampliando o Programa de Acessibilidade para 
todas as pessoas: 

o Ampliar cursos de conscientização e qualificação profissional para arquitetos, 
urbanistas, engenheiros e para mestres de obra 

o Ampliar as medidas de acessibilidade em vias, praças e parques, adaptação 
de prédios públicos e coletivos para atender às normas de 
acessibilidade: unidades municipais de educação, cultura, esportes, saúde e 
assistência social 

o Continuar garantindo o cumprimento da lei de acessibilidade em novos 
projetos de edificações públicas e coletivas 

 Criar Selo de Edifício Acessível 

 Incentivar campanhas para implantação de sistema sonoro em elevadores de 
edifícios coletivos 

 

Mobilidade para o conjunto de pessoas 

 Atingir as metas de redução de acidentes de trânsito na década de segurança 
viária da Organização das Nações Unidas ONU até 2016  

 Melhorar as condições de transporte acessível e atrativo, conscientizando a 
comunidade a buscar modos mais saudáveis, sustentáveis e ecológicos de locomoção 
e incentivando a inclusão de usuários ao sistema de transporte coletivo, depende de: 

o Para o modo a pé com segurança, em distâncias curtas: 

 Prosseguir na implantação de calçadas de concreto com sinalização-guia e 
rampas junto às faixas de travessia  

 Implementar e manter faixas de pedestre, semáforos com tempo para 
travessia 

 Fortalecer o Programa Faixa Viva 

 Implantar iluminação especial em faixas de pedestres 

 Implantar sistema de apoio à mobilidade dos deficientes visuais 

 Rever a padronização das calçadas, promovendo campanha para incentivar 
a substituição dos pisos por calçadas mais seguras 
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Eixo 5 

Cidade inclusiva 
Ampliar o direito à Cidade para mais pessoas 
 

 Incentivar a utilização de bicicletas em percursos médios de até 30 minutos: 

o Ampliar a rede cicloviária pela Região Central Histórica, Nossa Senhora de 
Fátima, em calçadas de mais canais, ampliando as condições de segurança 

o Implantar sistema de bicicletas públicas para uso turístico e junto à rede de 
transporte, serviços públicos e polos atrativos de trânsito e transporte 

o Implementar programa de educação para ciclistas utilizarem as ciclovias e 
respeitarem os pedestres e a sinalização 

 No transporte coletivo, para distâncias maiores, adotar características acessíveis 
nos veículos de transporte coletivo: 

o Com o Sistema de Supervisão e Monitoramento das Linhas Municipais 

o Ampliar e modernizar o sistema hidroviário de passageiros com novas rotas 
entre Santos, Guarujá, São Vicente e Cubatão 

o Atuar e apoiar o Laboratório de Tecnologia de Transporte, vinculado ao 
Parque Tecnológico de Santos, desenvolvendo projeto e piloto de novas 
embarcações para o transporte hidroviário e o transporte urbano sobre trilhos 

o Modernizar e ampliar a Rodoviária/Terminal de Integração, em 
empreendimento misto, com estacionamento, serviços, torres da Prefeitura e de 
escritórios 

o Fortalecer o transporte municipal integrado ao Sistema Metropolitano de 
Transportes: 

 utilizando Veículos Leves sobre Trilhos – VLT – na linha troncal, 
entre Barreiros (São Vicente) e o Porto (Outeirinhos) e até o Valongo pela 
avenida Conselheiro Nébias e ruas General Câmara (ida) e Amador Bueno 
(volta) - ver Vetor Desenvolvimento Urbano do Eixo 4 – Atratividade a novos 
negócios e empregos 

 reestruturando os itinerários para reduzir o tempo de espera e 
integrando com cartão-transporte as linhas municipais, componentes do 
sistema metropolitano,  pagando uma só passagem e eliminando a cobrança 
de tarifa com dinheiro 

o Pontos de parada: 

 implantar, nos abrigos de parada, painel de informação do horário das linhas 
e sistema de apoio a mobilidade dos deficientes visuais   

o Ampliar o número de linhas e o horário de funcionamento do transporte seletivo 

o Transporte acessível: manter a frota com ônibus acessíveis  

o Buscar a padronização de veículos de turismo na região metropolitana 

o Buscar novas parcerias para a ampliação da linha e da frota de Bondes 
Turísticos 
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Eixo 5 

Cidade inclusiva 
Ampliar o direito à Cidade para mais pessoas 
 

o  Prosseguir na implantação de baia com piso de concreto nas paradas dos 
ônibus 

 Ampliação dos pontos de venda de cartão transporte 

 Regulamentar a carga e descarga nos corredores comerciais 

 Criar pátio de estacionamento de caminhões destinados ao Porto de Santos 

 Atualizar as rotas de veículos de carga de grandes dimensões na Cidade, 
restringindo a passagem em áreas residenciais fora dessas rotas 

 Para facilitar o deslocamento de todos os veículos: 

o Implantar sistema de semáforos em tempo real, integrados a central de 
controle operacional conforme contrato e verba existente 

o Implantar sistemas de gerenciamento e informação no trânsito (ITS) com 
paineis de mensagem variável 

o Priorizar a circulação nas avenidas, implantando corredores de ônibus em lugar 
de vagas de estacionamento na via pública 

o Viabilizar a construção de estacionamentos subterrâneos sob as vias e espaços 
públicos, na região central histórica, complementando o Projeto Porto Valongo, e 
nos eixos do VLT e incentivar a construção de estacionamentos verticais no 
entorno das avenidas 

o Utilizar métodos não destrutivos, ao longo do traçado VLT, na Zona da Orla e em 
empreendimentos particulares 

o Ampliar a sinalização turística e implementar sinalização de denominação 
das vias com letras maiores 

Acesso à tecnologia  

 Implantar o programa Santos Cidade Inteligente, integrado à rede mundial de Smart 
Cities 

 Facilitar o uso da informática e de modernas tecnologias de comunicações por meio 
da Internet promove inclusão digital que contribui para a inclusão social. O Governo 
de Santos viabilizará:  

o Ampliar o Programa Santos Novos Tempos – Comunidade em Rede, 
criando ferramentas de atuação de munícipes voluntários em rede e a internet 
sem fio em toda a área insular 

o Ampliar o número de vagas no Vovonauta e no Centro de Inclusão Digital, 
integrado à Rede Santista de Qualificação Profissional  

o Aprimorar o Portal Eletrônico da Prefeitura e fortalecer o Governo 
Eletrônico  
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Eixo 5 

Cidade inclusiva 
Ampliar o direito à Cidade para mais pessoas 

 

Habitação e Regularização Fundiária 

 Concluir a Regularização Fundiária de 26 núcleos de ocupação irregular 
conciliando com nova linha de financiamento para aquisição de terrenos pelos 
ocupantes de áreas de risco (Plano Nacional de Redução de Riscos) 

 Consolidar o Programa Alegra Centro-Habitação, buscando novas linhas de 
financiamento para moradias e reforma dos cortiços, em atendimento às famílias 
cadastradas e em situação de risco 

 Viabilizar a concretização dos diversos contratos vinculados ao Programa Santos 
Novos Tempos e Plano Municipal de Habitação de Interesse Social 

 

Espaços Comunitários e Serviços Sociais 

Os espaços comunitários e os serviços sociais integrados precisam interagir com a 
comunidade do entorno. O Governo priorizará transformar cada equipamento público e 
cada serviço intersetorial em espaço de qualificação profissional, promotor de 
empreendedorismo, cooperativismo, Cidade Educadora e de inclusão social 
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Fóruns de
participação

popular
Sociedades 
de bairro

Universidades

Clubes de servir

ONGs de 
serviços sociais

Prefeituras
Estado / União

Outros

26 Conselhos
4 Comissões

Entidades 
empresariais

Todas as 
instituições 
religiosas

Eixo 6 

Governança participativa e gestão 

territorial integrada 
Convergência da rede de colaboração e ação republicana 
para ao desenvolvimento com inclusão social 
 
O município de Santos tem tradição na inovação em formas de organização política e de 
participação popular. Desde 2005, foram adotados processos participativos de mobilização 
e fortalecimento da rede de colaboração governo-sociedade, conscientizada do papel 
catalisador, no planejamento e implementação de políticas públicas de desenvolvimento 
econômico inclusivo e sustentável. O Governo de Santos seguirá priorizando: 

 

Gestão territorial integrada 

 Ampliar a ação de governança republicana: articulação permanente de Santos 
com os municípios vizinhos, o Governo do Estado de São Paulo e o Governo Federal e 
apoio de instituições de fomento tais como o Banco Mundial 

 Atuar fortalecendo o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
da Baixada Santista – CONDESB e a Agência Metropolitana – AGEM, focando 
as questões estratégicas tais como a Saúde 

 

Rede de colaboração pelo desenvolvimento sustentável 

 Ampliar e melhorar a qualidade na participação dos órgãos e entidades da Rede de 
Colaboração Governo-sociedade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prioridades para o Governo 2013-2016  28 

 

Eixo 6 

Governança participativa e gestão 

territorial integrada 
Convergência da rede de colaboração e ação republicana 
para ao desenvolvimento com inclusão social 
 

 Fortalecer os 26 Conselhos e 4 Comissões Municipais  

 Fortalecer as Sociedades de Bairro como entidades representativas da 
comunidade 

 Fortalecer a atuação dos clubes de servir, ONGs prestadoras de serviços 
sociais e instituições religiosas em cooperação técnica com a Prefeitura, no 
desenvolvimento de projetos que complementarão as ações sociais 

 Objetivos do Milênio:  

o Fortalecer o Comitê de Indicadores e formulação de Metas Pró Objetivos 
do Milênio 

o Ampliar as articulações junto ao Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD – para o fortalecimento das ações locais, visando: 

 Acabar com a fome e a miséria 

 Educação básica de qualidade para todos 

 Igualdade entre sexos e valorização da mulher 

 Reduzir a mortalidade infantil 

 Melhorar a saúde das gestantes 

 Combater a AIDS, a tuberculose e outras doenças 

 Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

 Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento   

 Incentivar a participação dos cidadãos nos diversos instrumentos de participação 
popular  

 


