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Nosso programa de governo foi elaborado a partir das contribuições 
individuais das plenárias territoriais e com o apoio e colaboração de 
profissionais, técnicos, especialistas, militantes interessados em 
contribuir para uma Salvador mais justa, mais humana, uma cidade 
acolhedora, capaz de enfrentar seus enormes desafios, especialmente sua 
história de desigualdade, fundada, sobretudo, na herança de anos de 
escravidão 

O Brasil enfrenta grave crise. Ou várias, uma superpondo-se à 
outra. A retirada da presidenta Dilma Rousseff, sem que contra ela se 
apresentasse qualquer prova de crime, pavimentou o território para a 
vitória do atual presidente, que se elegeu através de uma montanha de 
fake news.

O nosso País vem sendo empurrado para o abismo, com um retrocesso 
brutal, econômico e social. Direitos conquistados desde a década de 1940 
foram golpeados pelo governo federal, e o governo Bolsonaro aprofunda 
essa agenda de antidireitos.  

A crise sanitária encontra pela frente um governo negacionista, 
irresponsável, insensível à gravidade do vírus, levando-nos a uma das 
maiores taxas de mortalidade do mundo, Na Bahia, nosso governo 
enfrentou com coragem e determinação a pandemia, munindo-se de 
instrumental científico, baseando-se nas diretrizes da Organização 
Mundial da Saúde, e com uma atuação voltada à proteção da vida das 
pessoas em primeiro lugar.

Os problemas se avolumam ainda mais quando olhamos para o 
anel das grandes cidades.  As regiões metropolitanas tornam-se uma só 
realidade, desafios e soluções são compartilhados. Prefeita ou prefeito 
nenhum pode se pensar uma ilha, muito menos em situações de crises 
graves, como as de hoje.

  É importante e urgente pensar políticas e ações articuladas com os 
municípios da Região Metropolitana, estimular e buscar a formulação de 
soluções consorciadas que contribuam para o desenvolvimento integrado 
das regiões metropolitanas.

Precisamos nessas eleições de mulheres e homens com visão 
ampla, sentimento democrático, responsabilidade política, coragem, 
determinação, olhar abrangente e carinhoso para a situação do povo, e 
que tenham capacidade de se opor as visões que negam a paz, a harmonia 
e o respeito aos direitos fundamentais definidos na nossa Constituição 
de 1988. 
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O SUS é um sistema poderoso e deve ser preservado, ampliado e 
defendido. Quem pretendia inviabilizá-lo, enfraquecê-lo, teve que se 
silenciar. Nessa caminhada precisamos destacar a atividade missionária 
e extraordinária dos nossos profissionais da saúde, cientistas, médicos,
sem isso a nossa tragédia, uma das maiores de todo o mundo, seria bem 
maior.

Salvador, nossa cidade que é a primeira capital do Brasil, uma 
cidade mundial, admirada e elogiada em todo o mundo, que se impõe 
pela sua beleza, diversidade e pela sua história. Também é uma cidade 
desigual, conhecida como a capital do desemprego e onde 40% da sua 
população atua na informalidade, para alavancar a luta pela superação 
das desigualdades, atuaremos com a FUNDAÇÃO CIDADE MAE e as 
demais áreas, na implementação de importantes e grandes projetos   
sociais. Na economia adotaremos estratégias modernos inspiradas na 
economia criativa como um importante eixo de desenvolvimento da nossa 
cidade. O nosso desafio é encontrar respostas, firmes, desafiadoras e 
positivas, que nos permita responder com muita força, coragem e 
compromisso com a história da nossa cidade e de sua gente.

Queremos governar SALVADOR com vocês, homens e mulheres, 
sendo parceiros e construtores dessa caminhada, e já deixamos claro: 
vamos enfrentar a crise decorrente do coronavírus, proteger a vida das 
pessoas, colocar a vida em primeiro lugar. E ao receber a cidade pós-
pandemia, e esperamos que seja já no pós-pandemia, entendemos que os 
pós precisam ser pensados agora, desde já. Assim, vamos realizar uma 
gestão eficiente, democrática, inclusiva e conectada com o mundo, capaz 
de responder às necessidades e aspirações da nossa gente, e 
principalmente dos que mais precisam, os que mais sofrem os impactos 
dessa superposição de crises, para construir um futuro promissor. 

Estamos governando a Bahia, com dois mandatos de Jaques 
Wagner, dois de Rui Costa, o último em andamento. Houve, dos nossos 
governos, uma atenção especial a Salvador. Olhou-se primeiro para a 
proteção da saúde e da vida com os hospitais e policlínicas e UPAS. 
Foram 51 encostas protegidas entregues. Muitas vidas foram salvas pelo 
compromisso essencial de nossos governos com a situação do povo. As 
obras levavam em si essa visão. Saúde é um direito do povo. Ninguém 
mora em encostas por escolha, mas por necessidade. O governador Rui 
Costa, ao dar ênfase a tais obras, lembra sempre de sua infância e 
juventude quando das chuvas, numa encosta da Liberdade, onde 
morava. Não cabia morrer tanta gente todo ano por conta das chuvas. A 
culpa não era da natureza. Olhar para a sorte, para a vida dos mais 
necessitados.

Simultaneamente, nossos governos preocuparam-se com o ir e o 
vir do nosso povo. Não apenas dos corredores para os automóveis. Mas, 
com o ir e vir da população trabalhadora. E, depois de tanto tempo 
parado, pela inércia de governos passados, colocou-se o metrô para 
funcionar, tornando-o em pouco tempo o terceiro do País, mudando a 
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qualidade de vida do povo de Salvador, dando-lhe condição de ir de um 
lugar a outro da cidade em poucos minutos. 

Além disso, realizou-se uma série de obras viárias voltadas à 
unificação da cidade. Garantir ao morador de Paripe, de Periperi, do 
Subúrbio, o acesso rápido à Orla Atlântica, e ao habitante de Itapuã o 
direito de chegar à orla suburbana. Obras servindo para o combate à 
segregação. Salvador mudou com tais intervenções. 

E vai mudar muito mais. Como cidade de serviços, pode se tornar 
um polo mundial da cultura, especialmente da cultura negra. De forte 
incremento ao turismo. De serviços avançados da tecnologia da 
informação. De incentivo ao pequeno negócio. Fortalecer parcerias com 
as cidades vizinhas, crescer a integração da Região Metropolitana. E fazer 
uma administração capaz de cuidar das pessoas, com serviços públicos 
prontos sempre a acolher, oferecer uma educação e saúde públicas de 
qualidade, estimulando o desenvolvimento econômico com geração de 
emprego e renda, e que leve em conta a preservação do meio ambiente 
como condição essencial de uma cidade acolhedora, cidade-mãe. Cujas 
políticas sociais sejam concentradas no esforço de garantir direitos das 
populações submetidas a condições de vulnerabilidade.

Vamos desenvolver políticas amplas voltadas à população negra e 
para as mulheres. Salvador não discrimina, respeita, acolhe, abraça a 
diversidade, e sua riqueza humana, cultural e religiosa. Salvador não 
combina com ataques à liberdade, à população LGBT, aos moradores de 
rua, enfim, Salvador, a nossa querida Cidade da Bahia, é a cidade das
alegrias, da liberdade. E na sua história repulsa os preconceitos.  Nós 
vamos seguir essa tradição, enfrentar corajosamente todas as 
intolerâncias, de qualquer natureza.

Mulher, vinda de uma família humilde, Major Denice Santiago, 
nossa candidata, foi comandante durante anos da Ronda Maria da 
Penha, tornando sua atividade de proteção às mulheres, de garantia de 
seus direitos, um marco significativo para o Estado e para o País.

Dignificou sua condição de militar na defesa das mulheres, na luta contra 
a violência machista, infelizmente ainda tão comum entre nós. Estudou. 
É psicóloga. Concluiu mestrado e agora está cursando o doutorado. 
Dispôs-se a enfrentar a luta para tornar-se a primeira prefeita negra de 
Salvador. 

Governará a cidade com o olhar carinhoso, afetuoso e firme da mulher. 
Com conhecimento de causa das dores do povo da periferia, onde viveu, 
dos bairros da capital, onde mora até hoje. 

Quer unir a cidade num grande abraço, onde todas as pessoas possam 
ter a oportunidade, a escolha e a possibilidade de sonhar com uma vida
melhor e com uma Salvador que faz um pacto em torno de uma cidade 
que cuida, respeita, acredita, investe, educa e transforma vidas, uma 
Cidade-Mãe, uma Cidade de Direitos, uma Cidade Criativa e Inovadora.  
Uma . 
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Para pensar uma cidade de cuidados, é necessário dialogar com 
propostas que assumam compromissos em melhorar a vida das pessoas. 
Apontar caminhos novos e que coloquem o ser humano no centro dessas 
ações.

Faremos uma gestão integrada onde as políticas serão direcionadas para 
a geração de emprego e renda. As grandes áreas da Educação, Assistência 
Social, Segurança Alimentar, Criança e Adolescente, Idos@s, Direitos 
Humanos, População Portadora de Deficiência terão como elo ações 
integradas para transformar a vidas das pessoas e promover o bem-estar 
da nossa população.

O ano de 2020 ficará marcado pela perda de milhares de pessoas em todo 
o mundo vitimadas pela covid-19. O planeta assiste estarrecido ao avanço 
do novo coronavírus, com uma alta taxa de contaminação e de letalidade, 
impondo desafios até então desconhecidos para as atuais gerações.

A ciência é a nossa esperança para conter esta pandemia e, com base nas 
recomendações da OMS e dos cientistas, vamos combater esta pandemia 
priorizando a vida com um atendimento humanitário, acolhedor e 
especializado.  

O foco é cuidar da saúde, não da doença. É pensar políticas públicas que 
foquem em ações preventivas para educar e possibilitar que as pessoas 
desenvolvam novos hábitos para viver mais com saúde e adoecer menos.  

Um dos pilares fundamentais do SUS é atuar com vista a assegurar o 
atendimento universal das pessoas. 

Preconceito e exclusão não combinam com gente! Faremos tudo que for 
necessário para cuidar das pessoas e para ofertar saúde pública de 
qualidade, com investimentos para baixa, média e alta complexidade.
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O QUE NOS ORIENTA

 A Defesa permanente do SUS – Sistema Único de Saúde, como 
grande sistema que pode e deve ampliar o atendimento à saúde 
da população;

 Ações integradas de reforço ao enfrentamento à covid-19, e seus 
desdobramentos;

 Consolidar as redes de atenção à Saúde: Atenção Básica; Vigilância 
à Saúde e Ações Intersetoriais; Integração do Hospital Municipal 
de Salvador às Redes Municipal e Estadual de Serviços;

 Gestão do SUS – Planejamento Integrado, Regionalização e Relação 
Interfederativa, com valorização e capacitação dos profissionais da 
saúde para atender aos desafios contemporâneos. 

O QUE VAMOS FAZER 

 Criar a Maternidade Municipal e o Programa de Saúde Integral da 
Mulher com o “DISQUE MAMÃE” visando a prevenção de doenças 
através da realização de consultas e exames, redução da 
mortalidade materna e infantil, com as 8 (oito) consultas pré-natais 
a 100% das gestantes, com monitoramento através de tecnologias 
disponíveis.

 Criar 4 policlínicas e expandir e consolidar a Atenção Básica, 
alcançando uma cobertura mínima da Estratégia de Saúde da 
Família de 70% da população municipal.

 Estruturar e fazer funcionar o sistema centralizado de 
agendamento e marcação de exames realizando a integração com 
a rede existente, articulado com os Distritos Sanitários e as UPAs, 
garantindo a realização dos exames.

 Estruturar a Central Municipal de Regulação e Mediação em 
Saúde, qualificando o acesso aos leitos hospitalares, articulado 
com a Central de Regulação Estadual. 

 Estabelecer parceria com o Governo do Estado com vistas a 
consolidar o Centro de Referência Estadual de Anemia Falciforme; 
ampliar e celebrar com as Universidades e pesquisadores estudos 
que ampliam essa atuação.
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 Criar salas especiais em todas as UBS para atendimento aos 
diabéticos e, principalmente, ao pé diabético, buscando evitar a 
amputação de membros dos pacientes diabéticos.

A educação, como prática transformadora, precisa ser inclusiva e 
promover a consciência cidadã. Nesse percurso, diversificar o universo 
de experiências educativas, tecnológicas, artísticas e esportivas, 
ampliando não somente o tempo, mas os espaços educativos, por meio 
de parcerias entre a escola e a comunidade e demais organizações da 
sociedade que desejem e querem trabalhar pela escola pública. 

Salvador tornar-se-á uma cidade educadora com a garantia do direito à 
educação para tod@s. 

Vamos consolidar uma cultura baseada nos valores da solidariedade, da 
família, da coletividade e do respeito à nossa história, nossa gente e nossa 
identidade e de valorização da escola pública como um patrimônio nosso.  

O QUE NOS ORIENTA

1. Fortalecer a Gestão Educacional, a valorização dos profissionais da 
Educação Municipal, consolidando a governança escolar.

2. Escola inclusiva, tecnológica, acolhedora, cultural, ambiental, 
esportiva, fortalecendo a capacidade cognitiva da criança e do 
adolescente, e transformadora e cidadã para a vida em sociedade.

3. Integração da família na escola para fortalecer o ensino e a 
aprendizagem;

4. Ampliar e assegurar o acompanhamento previsto na legislação 
para que as crianças com necessidades especiais tenham 
condições de acesso e permaneçam na escola, garantindo o 
Profissional qualificado;

5. Consolidar e integrar ações com a FUNDAÇÃO CIDADE MAE com 
vista a consolidar um grande projeto de escola de tempo integral.

O QUE VAMOS FAZER

1. Ampliar em 50% as vagas para alunos e alunas, ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL;

2. Implantar um Programa Municipal de combate à evasão escolar, 
com ampla mobilização de jovens e adultos que não tiveram a 
oportunidade de alfabetizar no tempo certo (EJA).
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3. Implantar um amplo programa de manutenção e reforma escolar, já 
que temos muitas escolas funcionando em casas alugadas e outras 
em situação fisicamente muito precária.

4. Criar o Centro Municipal de Formação continuada para os 
profissionais da educação, professores, gestores, coordenadores 
pedagógicos e servidores, em parceria com o Governo do Estado 
da Bahia, ANISIO TEIXEIRA (IATE), em regime de colaboração.

5. Construção de 13 creches municipais, além do fortalecimento e 
consolidação da parceria com as creches comunitárias, buscando 
atingir os bairros que não possuem creche como Bairro da Paz, 
Pernambués, Engenho Velho de Brotas, Paripe, São Cristóvão, 
Calabetão, Boca do Rio, dentre outros. 

6. Implantar nas 434 escolas municipais INTERNET BANDA LARGA 
com capacidade e alcance com vistas a constituir na escola um polo 
tecnológico que facilite o acesso.  

Segundo o IBGE, somos a capital mais desigual do País, e com a 
pandemia essa situação se agravou, especialmente pela falta de uma 
política de atendimento próxima da população. Mudar esse quadro exige 
políticas públicas que possam gradativamente melhorar a condição de 
vida das pessoas. 

A Assistência Social é uma responsabilidade consagrada no Pacto 
Federativo, onde os Estados, os Municípios e a União dividem essa 
responsabilidade e isso ficou consagrado na nossa Constituição.  Essa 
questão ganha materialidade através da publicação da Política Nacional 
da Assistência Social - PNAS, onde se disciplinam esses papéis. Aos 
municípios cabe a importante tarefa de coordenar e executar o SUAS -
Sistema Único de Assistência.
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Vamos enfrentar com garra e determinação o desafio de reduzir as 
desigualdades na nossa cidade e implementar políticas públicas 
articuladas que fortaleçam o desenvolvimento social.

O QUE NOS ORIENTA

1) Investir na articulação e unificação das políticas sociais com 
monitoramento e acampamento dos resultados; 

2) Reduzir a pobreza, gerar renda e cuidar das pessoas, investir em 
programas de transferência de renda;

3) Mapear e atualizar as novas famílias e pessoas que estão 
configuradas e aptas a inclusão nos programas e cadastro social 
(BPC e Bolsa Família etc.);

4) Consolidação da política nacional de Assistência Social; 
fortalecimento e modernização da gestão da Assistência Social com 
gestão integrada no âmbito do SUAS/Salvador.

O QUE VAMOS FAZER 

1) Revisão do Plano Municipal de Assistência Social, estabelecendo 
metas de cobertura; 

2) Implantar um amplo Programa de BUSCA ATIVA, com vista a 
ampliar o número de famílias e pessoas contempladas nos 
programas sociais e inclusão no cadastro;

3) Fortalecer a rede física e ampliando em 10%; assegurar o 
acompanhamento e apoio psicossocial; fortalecer a cobertura da 
oferta de serviços socioassistenciais, e fazendo isso de forma 
regionalizada através dos CRAS, CREAS e Centros pop;

4) Implementar um Programa de Transferência Direta de Renda; 
5) Fundo Municipal de Combate à Pobreza. 

A nossa cidade do Salvador apresenta um percentual elevado de famílias 
em situação de insegurança alimentar moderada e grave. Para melhorar 
essa situação faz-se necessário adotar medidas que intensifiquem o 
atendimento a esse público e facilitem o acesso dessas famílias à 
alimentação.

Neste Programa de Governo reafirmamos o compromisso de empreender 
todos os esforços necessários para a ampliação do acesso aos alimentos 
pela população de Salvador, em especial aos da agricultura familiar e 
comunitária, com o intuito de garantir o direito humano à alimentação e 
à saúde daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social.
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O QUE NOS ORIENTA

1. Modernização e qualificação da Gestão da Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional no município de Salvador;
2. Garantia da Regulamentação e Distribuição de Alimentos para a 
população vulnerável de Salvador, de acordo com as demandas por 
bairros;
3. Estimular a transversalidade sugerindo a produção alimentar em 
espaços públicos e privados, para o desenvolvimento de atividades de 
Agricultura Urbana Transversal e Sustentável.

O QUE VAMOS FAZER 

1. Fortalecer e ampliar os Restaurantes Populares Municipais, gerando 
cotas prioritárias para a população de rua;
2. Implantar uma parceria com vista a criar um “Espaço Municipal dos 
orgânicos”;
3. Adquirir produtos oriundos da agricultura familiar para composição 
do cardápio da merenda escolar;
4. Apoiar a implantação e o funcionamento de Hortas Comunitárias 
Urbanas;  
5. Apoiar a implantação e o funcionamento de Hortas Institucionais, 
caracterizadas pelo cultivo em espaços institucionais, tais como Escolas, 
CRAS, CREAS, Unidades de Saúde, Organizações Sociais.

No âmbito da Prefeitura Municipal de Salvador, as ações e projetos de 
Proteção e Defesa do Consumidor são desenvolvidos pela Diretoria de 
Ações de Proteção e Defesa do Consumidor – CODECON-SALVADOR. 

Vamos ampliar e colocar em todas as subprefeituras esse atendimento 
para consolidar um programa de Educação sobre o Código de Defesa do 
Consumidor, que visa a certificar os consumidores e principalmente os 
fornecedores para uma prática séria e responsável com a população, 
porque essa atividade precisa ser mais regionalizada para estar perto das 
pessoas.

O QUE NOS ORIENTA 

1) Ampliar os canais de atendimento à população;
2) Promoção do programa de Educação ao Consumidor ao comerciante;
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3) Descentralização e ampliar as ações de renegociação e negociação de 
dívidas;

QUE VAMOS FAZER

1. Ampliar a capacidade de atendimento para Renegociação de Dívidas, 
criando 0800 CODECON; 

2. Promover a Formação de Núcleos de Atendimento ao Consumidor 
Idoso e ao Consumidor PCD;

3. Executar um programa de apoio e orientações aos consumidores e 
lojistas, comerciários e comerciantes; 

4. Implantar os Programas “CODECON MIRIM” e “TAMBÉM SOU 
CODECON” em parceria com o PROCON (Programa Transversal) na 
rede municipal de ensino, formando a nova geração de consumidores 
conscientes; e implantar curso de Consumo para integrantes da EJA, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação;

5. Executar o Projeto “PAPO COMUNIDADE”, criando rotinas de 
palestras, oficinas, balcão de atendimento em orientações para a 
população nas regiões da cidade;

A nossa Constituição Cidadã de 1988 no seu artigo 144, sinaliza mais 
diretamente a segurança pública como responsabilidade do Estado e da 
União, através das Instituições que são responsáveis por sua manutenção, 
investigação e preservação. Entretanto é no município que ocorre a 
violência, e naturalmente desencadeiam ataques a esta segurança e, 
consequentemente, gera a ingerência das Instituições que devem preservá-
la.

Pensar em uma Segurança de Direitos é construir propostas e ações que 
mudem a forma como essa insegurança se constitui, ou seja, enfrentar e 
criar ações de combate e prevenção à violência, reduzindo assim a 
probabilidade de sua ocorrência e, logo, os reveses demandados pelo seu 
combate.
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Diante disso, entendemos que, para vencer o desafio de transformar 
Salvador em uma cidade acolhedora, solidária e generosa e mais humana 
para seus cidadãos e cidadãs, é fundamental uma atuação municipal da 
Segurança Pública articulada com os demais setores governamentais e 
com as comunidades, visando a construção de uma cultura de Segurança 
que, para além da ação policial, busque incansavelmente a Justiça Social 
e a Cidadania para sua gente, com a garantia dos nossos direitos. 

Uma cidade devidamente iluminada é política de segurança, uma cidade 
arborizada é política de segurança, uma cidade com oferta de cultura, 
emprego, renda, esporte é uma política de segurança, uma cidade que 
cuida da juventude e acredita na sua gente. Isto é estabelecer uma 
segurança pública de direitos.

O QUE NOS ORIENTA

1) Elaborar uma política municipal de segurança pública cidadã;
2) Estabelecer com o Governo do Estado uma parceria que busque 

reduzir indicadores de violência da nossa cidade;
3) Estabelecer planejamento e monitoramento das políticas 

implantadas, com a elaboração dos indicadores que serão 
acompanhados.

4) Intensificar ações voltadas à prevenção das drogas nas escolas; e 
ao vídeo-monitoramento urbano no interior dos coletivos.

O QUE VAMOS FAZER

1. Criar o Conselho Municipal de Segurança Cidadã e Defesa Social 
(COMSCDS); 

2. Implantar o Centro de Avaliação, Monitoramento e Observatório 
Municipal de Defesa Social e Direitos Humanos, com representantes 
nas subprefeituras; 

3. Implementar o Plano Municipal de Segurança Pública Cidadã e 
Defesa Social, possibilitando controle estatístico sistemático para 
mapeamento de políticas públicas de prevenção;

4. Impulsionar a atuação da Guarda Municipal instituindo programa 
de valorização profissional, centro de formação, controle social e 
infraestrutura, com a inserção de projetos de prevenção de 
enfrentamento à violência; 

5. Articulação permanente com a manutenção urbanística da cidade 
no tocante a iluminação pública, limpeza de logradouros, entre 
outros aspectos que atuem na prevenção da violência.

6. Instituir um Programa de Segurança Comunitária com vários 
projetos voltados ao enfretamento da violência em toda a cidade e
Buscando envolver todas áreas;

7. Implantar um amplo programa de Vigilância eletrônica integrada a 
Iluminação Pública; 
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Na cidade de Salvador, a implementação das políticas públicas 
voltadas para as necessidades das pessoas em situação de rua, 
pessoas que fazem uso abusivo de drogas e pessoas que convivem com 
transtorno mental são escassas e insuficientes. 

Poucas ações da PMS são desenvolvidas no território, em rede, com 
interdisciplinaridade e intersetorialidade. Destaca-se ainda a 
existência de problemas relacionados a gestão, infraestrutura e 
financiamento que interferem na atenção prestada pelos serviços 
especializados nesse campo.

Atualmente o município conta com cinco equipes de Consultórios na 
Rua, cobertura, muito aquém do necessário, é necessário ampliar e 
potencializar o nosso atendimento.

O QUE NOS ORIENTA

1) Expansão e Qualificação da Rede de Atenção Psicossocial –
RAPS;

2) Desenvolvimento de Estratégias de Prevenção ao Uso de Drogas e 
Redução de Riscos e Danos;

3) Desenvolver ações no sentido da reinserção social, profissional e 
educacional.

O QUE VAMOS FAZER

1) Implantar 14 equipes completas de Consultório na Rua, com 
registro no Ministério da Saúde, para o recebimento do repasse de 
verbas federais;

2) Conceber e executar programa de atenção ao usuário e usuária de 
drogas que vise a restauração da sua saúde e reinserção social, em 
parceria com o Governo do Estado e estreita articulação com a 
Saúde e a Assistência Social do Município;

3) Executar o Programa CORRA PARA O ABRAÇO, em parceria com 
o Governo do Estado no âmbito municipal; 
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A forte concentração de renda e a desigualdade socioeconômica 
amplificada pela falta de acesso das classes menos favorecidas a direitos 
básicos acabam por reproduzir insistentemente “violências cotidianas” que 
se caracterizam plenamente como violações dos Direitos Humanos, são 
exemplos o racismo, o sexismo, os abusos, a criminalização da pobreza, o 
aprisionamento seletivo, as mortes violentas, dentre outras.

Vamos colocar essa temática em foco e investir no desafio de educar 
Salvador para os Direitos Humanos. Isso vai requerer um esforço
horizontal, persistente e estratégico, promovendo o autoconhecimento, a 
construção coletiva e individual de autoestima, de respeito próprio, de 
consciência política e cidadã. 

Quem viveu uma vida inteira sem saber-se sujeito de direitos, 
considerando natural os privilégios de poucos, sem conhecimento de 
como acessar políticas públicas, irá passar por um processo gradual de 
construção de autonomia, de força pessoal e coletiva para se reposicionar 
no contexto da cidade.

O QUE NOS ORIENTA

1) Promoção e fortalecimento de uma gestão participativa e 
transparente dos Direitos Humanos em Salvador, com estratégias 
e ações de educação e difusão dos Direitos Humanos;

2) Atuar em redes e ações da sociedade civil que fazem 
acompanhamento, controle social e monitoramento das políticas 
públicas de Direitos Humanos;

3) Reconhecer pessoas e entidades com destaque na luta pelos 
Direitos Humanos na sociedade, com a concessão de premiação, 
bolsas e outros incentivos, na forma da legislação aplicável.

O QUE VAMOS FAZER 

1. Implantar e instituir o Observatório Municipal de Direitos para 
garantir a construção da cidadania plena, visando a criação de 
agenda comum para as políticas públicas de Direitos Humanos;
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2. Criar selo municipal de “Direitos Humanos”, a ser concedido às 
entidades públicas e privadas com atuação destacada na defesa e 
promoção dos direitos fundamentais;

3. Instituir a Ouvidoria Municipal dos Direitos Humanos de Salvador;
4. Implantar na rede um conjunto de ações transversais no município 

com vistas a montar um polo permanente de ações de Direitos 
Humanos e de sua difusão.

O desenvolvimento econômico em uma cidade deve ter como princípio 
básico o desenvolvimento social: transformação do ambiente com inclusão 
para promoção da dignidade, crescimento e satisfação das pessoas.

Pensar nas pessoas, tendo como foco principal a geração de emprego e 
renda. 

A gestão municipal terá como desafio a estruturação de uma política 
integrada, envolvendo políticas universais, inclusivas, redistributivas e 
solidárias no enfrentamento à desigualdade que nos atinge fortemente.

Para isso, Salvador precisa reencontrar-se com sua vocação e recuperar 
sua economia: ser uma cidade polo de desenvolvimento e difusora de 
novas práticas, buscando sinergia dentro do seu território e interagindo 
com as demais regiões. 

Ao longo dos anos Salvador experimentou a desidratação de setores da 
atividade econômica, o que aqui existia foi abandonado e aniquilado ou 
migrou para outras metrópoles. 

O modelo de desenvolvimento integrará as diversas áreas: cultura, 
turismo, ciência e tecnologia, indústria, comércio, tecnologia da 
Informação e pequenos e médios negócios. Vamos transformar nossa 
cidade em um importante polo de produção do conhecimento aplicado à 
atividade econômica, exportando serviços desenvolvidos para as 
empresas, aqui e em outras cidades, estados e países, e assim alcançar 
e desenvolver as economias locais. 

A Prefeitura tornará Salvador uma cidade dinâmica e criativa com novos 
serviços empresariais, tecnológicos e sociais, e também nas áreas de 
saúde, educação, cultura, produção, saneamento, no turismo e 
na economia solidária, e assim novas oportunidades de trabalho serão 
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criadas, com envolvimento do Centro de Pesquisa – CIMATEC, o Parque 
Tecnológico, nossa rede de educação profissional e todas as Instituições 
Superiores de Ensino e Pesquisa.

A construção civil, que cresceu impulsionada pelas políticas de incentivo 
dos Governos Lula e Dilma, se ressente diante da desestruturação dos 
programas sociais, a exemplo do Minha Casa, Minha Vida. Com o colapso 
do financiamento à habitação no país, surgem novas demandas para a 
construção civil pesada, notadamente com obras de saneamento e 
infraestrutura urbana.

Espalhadas pelos bairros periféricos, as pequenas indústrias de moda e 
confecção, alimentos e bebidas, editoração, gráfica, mobiliário e de 
serviços, além do empreendedorismo individual, precisam ser integradas 
aos elos de cadeias produtivas maiores para agregar valor aos seus 
produtos e serviços.

Faremos uma ampla parceria com o Governo do Estado, Federação das 
Indústrias, do Comércio e Serviços para alavancar as indústrias 
intensivas em tecnologias, atrair e desenvolver novas atividades 
integrando ao parque existente com potencialidade e dinâmica desse 
novo tempo, gerando emprego, renda e conhecimento, criando assim um 
círculo virtuoso de investimentos para consolidação de atividades 
econômicas perenes.

O QUE NOS ORIENTA

1. Fomentar o desenvolvimento econômico inclusivo e solidário, gerando 
trabalho e renda, buscando superar desigualdades;

2. Atrair investimentos para emprego, geração de renda, economia 
criativa e formação qualificada ajustada a cada perfil;

3. Fomentar a economia, com indústria, comércio e serviços local, com 
ênfase na dinâmica e perfil dos bairros, através de empreendimentos 
coletivos.

O QUE VAMOS FAZER

1. Fomento à economia, criativa, solidária, finanças solidárias e 
facilitação do acesso ao Microcrédito Produtivo Orientado, serviços de 
Assistência Técnica e Extensão Urbana (ATEURB) e a criação do 
Centro Público de Economia Solidária, intermediação de serviços e 
qualificação social e profissional;

2. Amplo programa de qualificação e profissional da população e 
reestruturação e ampliação do SIMM: com certificação, orientação, 
qualificação profissional e social, integrado a toda rede de Educação 
Profissional;

3.  Regulamentação de serviços concedidos ou contratados pelo poder 
público e criação da Agenda Municipal do Trabalho Decente; 
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4. Amplo programa de modernização de inclusão digital do empreendedor 
individual e de micro e pequenas empresas;

5. Aprofundar as relações de Salvador com metrópoles de outros países 
e com a Região Metropolitana, criando uma nova política de incentivos 
fiscais com foco na atração de empresas de tecnologia de ponta,
inclusive ofertando a disponibilidade de desenvolvimento local baseado 
na capacidade instalada do Cimatec e a forte presença das instituições 
superiores de ensino e pesquisa.

6. Abrir editais para apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação 
em (STARTUPS). 

Salvador é uma cidade de muitas cidades! É uma cidade mundial, uma 
fonte inesgotável de talentos, saberes e cultura. Apesar de tanta riqueza 
no campo simbólico, é uma cidade profundamente desigual, com suas 
riquezas e direitos mal distribuídos. É imperioso implantar uma 
governança ousada na forma de dirigir as nossas políticas públicas de 
cultura. é necessário romper com a lógica de subordinação da cultura ao 
turismo e impulsionar uma política cultural que tenha compromisso com 
o modelo de desenvolvimento de valorização do potencial cultural de 
Salvador. 

Implementaremos uma política cultural democrática, ampla, 
participativa, diversa, inclusiva e criativa, que garanta o 
desenvolvimento, a cidadania, os direitos culturais, a diversidade e o 
bem-estar da população de Salvador. Uma política cultural ambiciosa 
para incluir toda a nossa riqueza cultural, a nossa memória, a nossa 
tradição e a nossa identidade, estimular o desenvolvimento da cidade e 
de todos os seus cidadãos e cidadãs.

O QUE NOS ORIENTA

1) Fortalecer a ação do Município no planejamento, gestão e                  
implementação de políticas culturais;

2) Colocar a cultura como segmento dinamizador do 
desenvolvimento socioeconômico sustentável, fortalecendo 
fortemente a economia criativa;

3) Consolidar Salvador como uma das maiores cidades culturais do 
mundo, fortalecendo o título de ter sido a primeira capital do Brasil.

O QUE VAMOS FAZER



18

1) Transformar SALVADOR em CIDADE MÃE DAS ARTES E DA 
CULTURA, por meio de programa e de rede de atividades e oficinas 
artístico-culturais, desenvolvidos durante o ano nos territórios 
culturais da cidade;

2) Elaborar o Atlas Cultural de Salvador; reforçar Salvador como 
referência, nacional e internacional, da história do Brasil através 
do seu patrimônio cultural e do Arquivo Público Municipal;

3) Transformar a cidade em referência internacional e nacional 
através das potencialidades histórico-culturais, reafirmando a 
nossa diversidade e identidade, englobando a economia criativa e 
simbólica (capoeira, roupas e adereços, gastronomia, etc;

4) Transformar Salvador em cidade de referência em estudos de 
cultura, com formação de profissionais em gestão de memória e 
festas populares, a exemplo do carnaval, inclusive a festa cívica do 
2 de Julho;

5) Consolidar o desenvolvimento da cultura audiovisual com a criação 
de uma empresa que possa dar agilidade aos projetos.

O município de Salvador não possui uma legislação própria relativa ao 
esporte, é fundamental que a Prefeitura de Salvador implemente políticas 
públicas específicas e um modelo de gestão para desenvolvê-las.

Vamos ampliar a oferta de atividades esportivas, recreativas e de lazer, 
como forma de combater a discriminação, na busca da inclusão social e 
da qualidade de vida. Com isso, distribuiremos as ações de esporte e lazer 
para toda a cidade de Salvador, levando em consideração a sua 
diversidade cultural e os seus bairros. Nesse sentido, é necessário 
construir, preservar e reformar equipamentos esportivos que existem em 
diversas regiões da cidade.

Nossa cidade possui arquitetura natural e uma infraestrutura urbana 
que favorecem a realização de grandes eventos esportivos, sendo 
importante o investimento nessas modalidades de evento, os quais 
poderão movimentar recursos financeiros e humanos, estimulando o 
turismo e o universo sociocultural da cidade.

O QUE NOS ORIENTA
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1. Promover a gestão das políticas de esporte e lazer em Salvador e 
ter como insumo o levantamento da infraestrutura física relativa a 
esporte e lazer existente e definir reforma e recuperação e 
construção de curto, médio e longo prazo para atendimento da 
população;

2. Incentivar o esporte amador e profissional;
3. Fomentar o esporte na escola.

O QUE VAMOS FAZER

1. Estabelecer parcerias com instituições de ensino como 
universidades públicas, entidades do Sistema S (Senai, Sesi, Sesc, 
Senac) para formação de núcleos de gestão nas comunidades;

2. Implantar o Programa FAZ ATLETA municipal; realizar, 
periodicamente, palestras com ícones do esporte baiano na rede 
municipal de ensino e em outros espaços da cidade;

3. Apoiar o funcionamento de escolinhas de esporte; apoiar as Ligas 
de Bairros (futebol, atletismo, xadrez, gamão, dominó, 
pipa/arraia), através da implantação do Projeto LLE – LIGANDO AS 
LIGAS ESPORTIVAS;

4. Implementar o Campeonato Interbairros, 
(futebol/futsal/basquete/baleado), prevendo a realização dos jogos 
finais nos Estádios de Pituaçu, Barradão e Fonte Nova;

5. Estimular as práticas esportivas aquáticas, realizando um grande 
evento esportivo anual na Baía de Todos os Santos, com diversas 
modalidades.

Salvador é uma cidade que recebe anualmente cerca de 6 milhões de 
turistas, apenas no período do verão.

O setor do turismo possui forte interligação com os demais setores 
econômicos. A partir do turismo vamos alavancar os outros negócios em 
Salvador, a exemplo do comércio, indústria, gastronomia, rede hoteleira 
e outros serviços de modo geral.

A estruturação e o desenvolvimento de redes de turismo baseadas e 
inspiradas na nossa diversidade cultural, na nossa história e no nosso 
carnaval é uma vertente forte de oxigenação do turismo em Salvador.

Em articulação com o Governo do Estado, grande gerador de negócios 
através da mobilização dos poderes públicos, do trade turístico, dos 
empreendedores turísticos e das universidades, faremos a reestruturação 
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do turismo no pós-pandemia. O turismo de negócios é fundamental para 
o desenvolvimento da nossa cidade.

O QUE NOS ORIENTA 

1. Fomentar a diversidade, igualdade e democracia no Carnaval de 
Salvador;

2. Integrar os setores de turismo e desenvolvimento social no município 
de Salvador;

3. Fortalecer os setores de turismo e economia criativa, solidária e 
circular. 

O QUE VAMOS FAZER

1. Criação da Estação Intermodal no Porto da Ilha de São João –
Integração VLT/Náutica possibilitando acesso e a requalificação total da 
Enseada de São João;
2. Requalificação e ampliação do Atracadouro de Plataforma, 

estimulando a visitação integrada do Turismo Náutico ao VLT do 
Subúrbio, desenvolvendo o Parque Gastronômico de Plataforma e criando 
novos acessos de visitação ao Parque São Bartolomeu;
3. Reconstrução do Terminal Hidroviário de São Tomé de Paripe (hoje 

em ruínas, obrigando os moradores das ilhas a entrar no mar para 
acessar os barcos), estimulando o acesso às praias do Subúrbio e 
garantindo acessibilidade de qualidade às ilhas de Salvador;
4. Incentivar a produção associada ao turismo dentro da proposta da 
economia criativa na perspectiva de abrir campos de trabalho, emprego 
e renda;
5. Viver Salvador: Criação de Programa de Incentivo ao Turismo de 
Experiência na Cidade, garantindo a Movimentação Econômica através 
do turismo nas comunidades que não estão no “Centro Turístico” de 
Salvador;

6. Realizar investimentos em infraestrutura turística, fortalecer a 
qualificação empresarial e profissional;

7. Fomentar e promover os destinos turísticos e realizar ações de reforço à 
segurança pública;

8. Estruturar os roteiros turísticos e fomentar o turismo gastronômico, 
étnico afro, o turismo de base comunitária, o turismo religioso e o turismo 
náutico;

9. Desenvolver o PRODETUR Bahia de Todos os Santos em parceria com 
o Governo do Estado e Prefeituras.
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Salvador teve um crescimento acelerado, provocado por grandes 
investimentos nas décadas de 70 e 80. Esse movimento afetou a 
ocupação do espaço urbano, ampliou a demanda por habitação e 
acelerou a busca por espaços e por serviços urbanos, gerando um 
crescimento espacial excludente e impactos ambientais.

Nesse processo, o espaço urbano foi construído, impondo a ocupação dos 
espaços mais áridos pelos mais pobres, sem infraestrutura e sem 
equipamentos sociais básicos. O resultado disso é um enorme passivo 
social no transporte coletivo, na educação e na saúde.

A partir de 2008, o Governo do Estado, em parceria com o Governo 
Federal, implantou a Via Expressa com o propósito de desviar o tráfego 
de caminhões de carga diretamente da BR-324 para o Porto de Salvador. 
Importantes obras como a implantação do Sistema Metroviário, das 
avenidas transversais, a Avenida Gal Costa, a Avenida 29 de Março e o 
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VLT do Subúrbio que representam melhorias substanciais na qualidade 
de vida da nossa população. 

Não podemos esquecer das chuvas que sempre castigam a população que 
vive nas encostas. Também aí, o Governo do Estado agiu fortemente com 
obras estruturantes com sentido social claro de dar conforto e segurança 
para quem mora nessas áreas. Essa será uma obstinação nossa e vamos 
ampliar isso evitando doenças e prevenindo acidentes. 

Essas intervenções realizadas em Salvador, pelos Governos de Jaques 
Wagner e Rui Costa, significaram muito para toda a população, e geraram 
uma importante economia de tempo e de melhor planejamento da vida 
das pessoas. E o resultado disso é um maior convívio familiar, um maior
contato com os amigos e tempo para o lazer, já que encurtamos 
significativamente as distâncias.

Precisamos fazer muito mais contenção de encostas, escadas e calçadas 
e investir fortemente na iluminação pública, integrar a gestão do 
saneamento, assegurando controle, regulação e transparência dos 
resultados e cobrando eficiência, o que vai nos permitir melhorar a 
qualidade de vida da nossa gente. 

O QUE NOS ORIENTA

1. Consolidar o Sistema de Desenvolvimento Urbano: Saneamento, 
Drenagem, Resíduo, Mobilidade, Infraestrutura e Planejamento 
Territorial Urbano.

2. Reorientar o planejamento da cidade, entendendo Salvador como 
cidade polo da Região Metropolitana.

3. Fortalecer o planejamento da Política de Desenvolvimento Urbano 
e todas as suas vertentes.

O QUE VAMOS FAZER

1) Construir plano de habitação, mobilidade e transporte, resíduos 
sólidos, infraestrutura, de desenvolvimento urbano, e atualizar o 
Plano Diretor Urbano da Cidade;

2) Implantar, através de ações consorciadas em parceria com a 
inciativa privada, intervenções viárias que viabilizem a cidade, a 
exemplo da via da Cidade Baixa até a Boa Viagem;

3) Programa de lotes urbanizados. Crédito, kit material de construção;

4) Implementar a destinação dos resíduos sólidos dentro das diretrizes 
das leis federais 12.305/10, 14.026/2020 e estadual 12.932/14: 
educação ambiental, coleta seletiva, incorporação de cooperativas de 



23

catadores ao processo, separação, reciclagem, destinação final 
correta dos rejeitos;

5) Programa de parcerias para melhoria da infraestrutura urbana. 
Escadas, Drenagem, melhoria de vias e praças e ciclovias;

6) Plano Executivo PLAMOB – Plano de Mobilidade Urbana de Salvador, 
consolidar a integração plena de todos os modais de transporte de 
Salvador a partir do eixo Metrô e Monotrilho;

7) Adequação ao Novo Marco do Saneamento Básico, Lei 14.026/2020;
8) Fortalecer o Ente Metropolitano;
9) Analisar a oferta e demanda de embarcações para as ilhas e a 

viabilidade econômica para "Via Náutica", visando concessão do 
serviço público;

10) Elaborar um plano Municipal de Encostas e fazer 30 encostas em 
Salvador, e celebrar convênio com o governo do Estado para ampliar;

11) Os projetos de requalificação urbana serão construídos através de 
programa de assistência técnica voltada a arquitetura, urbanismo e 
engenharia da população; 

12) Programa Municipal de Regularização fundiária urbana; celebrar 
com o Estado um convênio de cooperação nessa mesma direção;

13) Promover em parceria com o Governo do Estado um projeto de 
requalificação, integração e habitação no centro antigo.

O maior desafio do Meio Ambiente que precisamos enfrentar é a 
construção do que o mundo chama de “Transição Ecológica”. A Transição 
Ecológica será uma diretriz orientadora para termos uma economia 
baseada na sustentabilidade com o objetivo de produzir e, após o 
consumo, reutilizar e reciclar. 

Em uma gestão articulada e comprometida com a ampliação dos espaços 
de lazer e de integração, precisamos devolver a “praia para a nossa 
população, ” garantindo segurança, iluminação, conforto, qualidade e 
preservação ambiental.

Temos o compromisso de implementar uma política nacional de resíduos 
sólidos, pensando na cidade e em todos os seus bairros; analisando a 
viabilidade técnica de dialogar com o compartilhamento de ações 
relacionadas à reciclagem com os demais municípios da RMS. Vamos 
celebrar parceria com catadores e demais segmentos com vista a investir 
numa massificação da Coleta Seletiva, implementando o IPTU Verde, 
além de efetivar os acordos setoriais relativos à logística reversa.

Nossa estratégia passa por uma construção de uma política e uma prática 
de Educação Ambiental responsável e cidadã, articulada com vários 
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setores e segmentos e que tenha a capacidade de envolver e apaixonar 
amplos segmentos sociais e seus representantes dos movimentos 
populares, das religiões, comunidades tradicionais, setor cultural, 
empresários, universidades, enfim, todas as instituições e grupos sociais 
que formam nossa sociedade.

O QUE NOS ORIENTA

1. Fortalecer a Gestão ambiental;
2. Promover a revitalização de rios, lagos e praias da cidade; 
3. Consolidar e efetivar a gestão dos resíduos sólidos prevista na 

política nacional de resíduos.

O QUE VAMOS FAZER

1. Elaborar um grande projeto cultural e sustentável desenvolvendo 
Orla e as praias, acompanhado de uma estratégia de sensibilização 
e educação social e ambiental, mantê-las conservadas e limpas;

2. Criar um Plano Municipal de Implantação de Drenagem Urbana, 
evitando as inundações ou mitigar seus efeitos na cidade e 
impactos sobre a saúde e qualidade de vida dos soteropolitanos;

3. Estabelecer estratégia para substituição gradativa do transporte 
público movido a combustível fóssil para sistema elétrico e ampliar 
as ciclovias - SALVADOR CIDADE BICICLETA;

4. Elaborar projeto de implantação gradativa na rede pública de 
projetos de reuso e energia solar;

5. Revitalizar e melhorar a infraestrutura das ilhas referenciadas a 
Salvador, restaurando as áreas degradadas, com envolvimento das 
comunidades.

Apesar da existência da política de controle de natalidade de caninos e 
felinos, não temos um esforço efetivo e sistemático para promover o 
controle dessa população, sobretudo daqueles que vivem nas ruas ou sob 
a guarda de pessoas.

Vamos ampliar o serviço de castração, através do aumento das unidades 
móveis, e realizar investimentos no sentido de viabilizar a retirada dos 
milhares de caninos e felinos que vivem nas ruas, sem assistência e sem 
vacinação, aumentando os desafios para a saúde pública. 

Essa política é fundamental para o controle das zoonoses e para evitar 
doenças letais transmitidas de animal para animal e de animal para o ser 
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humano. Vamos intensificar e desenvolver ações de educação em prol da 
consciência das pessoas acerca da proteção e dos direitos animais.

O QUE NOS ORIENTA

1. Elaborar uma política de Gestão Integral de Saúde e cuidado com 
os animais;

2. Gestão Pública com formação para a Causa Animal;
3. Fomento à educação em prol dos direitos dos animais.

O QUE VAMOS FAZER

1 Celebrar parcerias com clínicas veterinárias privadas situadas nos 
distritos sanitários de Salvador e criação de unidades móveis; 
2 Implantar o Hospital Público Veterinário para a prestação de serviços de 
atendimento clínico, cirúrgico, de bioimagem, laboratorial e de internação;
3 Reestruturar o Centro de Controle de Zoonoses, com atendimento 
médico-veterinário gratuito e de qualidade;
4 Criar a Central de 0800 de adoção de animais; 
5 Regulamentar e fiscalizar, de maneira efetiva, o comércio de animais.

É preciso uma análise profunda da identidade de cada bairro de Salvador 
para definir quais habilidades criativas devem ser incentivadas e 
desenvolvidas no enfrentamento aos desafios do mundo do trabalho e na 
viver. Vamos investir em alternativas educacionais e tecnológicas para a 
formação de pessoas e a promoção de talentos, pavimentando o caminho 
para a criatividade e a inovação.

Construir uma rede científica, tecnológica, criativa e inovadora requer 
conectar, ampliar e otimizar tempo, recursos e resultados em busca de 
mais empreendimentos criativos, inovadores e de alto impacto social. O 
Espaço Colaborar e o Espaço Maker, e o Parque Tecnológico são ações do 
governo do Estado que tem ajudado a cidade e caminham nessa direção.
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A nossa gestão vai incluir a inovação com impacto social, por meio de 
produtos, processos e serviços inovadores.  A geração de novos empregos 
passa também pela inclusão da nossa gente na Indústria 4.0, e para isso 
será necessário qualificar 13 milhões de trabalhadores, atendendo a um 
mercado que tende a crescer até 2023.

Vamos ampliar os canais de atendimento aos cidadãos e cidadã nas 
prefeituras bairros, estabelecendo uma cidade conectada nas suas mais 
diferentes áreas e desta forma socializar a geração de conhecimento e 
cultura digital integrada. 

O QUE NOS ORIENTA

1. Promover o empoderamento tecnológico tornando Salvador uma 
cidade inteligente e com cidadãos conectados

2. Promover o desenvolvimento de inovações sociais em seus fins e 
meios.

3. Estruturar a Prefeitura de Salvador como referência de governo 
inteligente e com responsabilidade social.

4. Promover a ciência e tecnologia como geradoras de melhor 
qualidade de vida e de renda.

O QUE VAMOS FAZER

1. Construir, modificar e inovar Residências Tecnológicas de Inovação 
Social e Colaborativa, com o objetivo de desenvolver soluções 
alinhadas com os conceitos de cidades inteligentes e cidades 
humanas;

2. Criar Laboratórios do Fazer, verdadeiras oficinas tecnológicas, em 
13 bairros de Salvador e organizá-las em rede - Espaços Abertos de 
Inovação, Criatividade e Conexão Empreendedora;

3. Implantar o projeto Zonas Livres de Wi-Fique vai implantar cem 
(100) Zonas Livres de Wi-Fi na capital baiana, bem como 
disponibilizar internet de alta velocidade com até 1 Gb no entorno 
dos treze (13) Espaços de Inovação, Criatividade e Conexão 
Empreendedora;

4. Implantar Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC) 
e Coleta Seletiva- Economia Circular, Logística Reversa e Inclusão 
de Catadores;

5. Implantar o NASCE (Nucleação e apoio de Startups para a Cultura 
Empreendedora); aderir à Plataforma ou criação de Programa 
Próprio, baseado em Plataforma de mapeamento e Incentivo às 
Tecnologias Sociais;
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A busca de Construção de um Projeto de longo prazo, com medidas 
imediatas para transformação do Ambiente Social, Econômico e urbano 
de uma Cidade, do porte de Salvador, requer a presença de Governante 
com perfil de GESTOR que saiba e tenha como principal atributo das 
suas ações, o exercício democrático do envolvimento e participação de 
toda sociedade e suas representações.

Dialogar, envolver e escutar com disponibilização e pleno acesso as 
informações, além da prática cotidiana de interagir e prestar contas à 
sociedade é um dever e uma obrigação de gestor sério, comprometido com 
a coisa pública.

Trabalharemos buscando integrar a gestão, utilizando todas as 
ferramentas tecnológicas e de moderna gestão para viabilizar de forma 
acolhedora e que expresse o calor, o carinho, que são as marcas da nossa 
cidade. Investir nas pessoas, no atendimento, na agilização dos processos 
com devolutivas para todas as pessoas que, de forma ampla e 
permanente, os órgãos públicos devem recepcionar. Nesse sentido, 
trabalhar com os demais poderes legislativo e judiciário é um caminho 
necessário para governar com seriedade.

Para o sucesso do modelo de gestão, é fundamental exercer, de forma 
competente o papel do município no federalismo e nas relações que 
mantém com outros entes, preservando a autonomia municipal 
consagrada na CF/88. 

Sendo a capital do Estado a metrópole, que ainda concentra serviços, e 
articula diversas frentes, cria-se um nível de reflexo nos demais entes, 
principalmente na RMS, o que leva à atribuições compartilhadas, 
ampliando a nossa responsabilidade, parcerias e solidariedade com todos 
os Municípios. Salvador deve liderar e apoiar nos processos e, não 
substituir ou apagar a representação de cada Cidade.

A fim de reduzir custos de eliminar desperdícios, ter ganhos de eficiência, 
na busca por uma eficácia na forma e na velocidade aos processos, 
assegurando, sempre melhor atendimento ao cidadão. Vamos ampliar
verdadeiramente a descentralização, mas com processo integrados de 
implementação na gestão. Faremos isso através de um amplo processo 
de comunicação e diálogo social, tendo os novos marcos de tecnologia da 
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informação, com acesso para todos, como meio de interligação, de 
interação e de aproximação do cidadão e a cidadã das instâncias de 
governo.

A nossa gestão vai promover a integração dos instrumentos de 
planejamento, desde seu nascedouro, com o Programa de Governo, 
resultante de uma Escuta , usando como base para a caminhada de 
consulta, participação da sociedade e seus setores e segmentos na 
construção de um novo PPA – Plano Plurianual, e já criando as condições 
para um Plano de Desenvolvimento e Investimentos para Salvador, nos 
próximos trinta anos, e encaixar as linhas mestras no PDDU, entendendo 
sua importância, porém com possibilidade de atualização por períodos 
dentro dos instrumentos legais de Planejamento. Com o Macro 
Planejamento em curso, será necessário plantar e executar as fase anuais 
e com as ações cumprir as metas, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO e a Lei Orçamentárias Anual – LOA, integradas ao modelo de gestão 
e gerenciamento na busca de resultados concretos, dentro de uma 
realidade orçamentária que priorize a superação das desigualdades, bem 
como plante bases consistentes de atendimento às necessidades da 
população, bem como o surgimento de oportunidades de trabalho e 
renda, consolidando o papel decisivo do Município no dinamismo do setor
público na prestação de serviços. 

O Planejamento da Cidade exige a Integração Metropolitana para ampliar 
os investimentos nas funções de interesses comuns, na sinergia com o 
Estado identificando perfis e potencializando investimentos sejam em 
grandes obras e infraestrutura que geram impactos na vida urbana, 
sejam nas áreas de saúde e Educação e, principalmente no 
desenvolvimento Social e econômico que transcendem o ordenamento 
territorial da cidade.

O QUE NOS ORIENTA

1. Instituir Gestão Democrática e participativa, assegurando a 
utilização de todos os canais de comunicação digital para
assegurar a ampla participação da população, visando também 
instituir a participação cidadã.

2. Fortalecer o controle e monitoramento dos serviços públicos, 
consolidando a regulação e os processos internos de 
acompanhamento com mensuração dos resultados, com ações de 
implementação imediata.

3. Aperfeiçoar a gestão de pessoas, com ênfase na qualificação e na 
capacitação continuada dos/as servidores/as.

4. Levar a Prefeitura para as diversas regiões, aproximando a gestão 
municipal das pessoas e dos locais onde vivem.
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O QUE VAMOS FAZER

1. Criar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, 
Núcleo de Projetos e de captação de recursos e investimentos com 
integração dos diversos instrumentos de planejamento, a exemplo 
do PDI, PDDU, PPA, LOUS, LOAS;

2. Fortalecer as sub-prefeituras, procurando valorizar a identidade 
de cada área geográfica vinculada;

3. Implantar o orçamento participativo, estabelecendo metas e ações 
definido acompanhamento, monitoração, avaliação e capacidade 
de execução de forma regionalizada;

4. Implantar o Sistema de Gestão de Qualidade do Transporte 
Coletivo por Ônibus de Salvador- SGQTS, de metrô, de VLT, maior 
regulação nos serviços de Saúde e ampliar Sinergia com Serviços 
de Saúde do Estado e do SUS tudo isso visando avaliar aspectos 
como: satisfação dos usuários, segurança, responsabilidade social 
e desempenho econômico, níveis de acidentes, o cumprimento de 
índices de serviços e de qualidade.

5. Com a Região Metropolitana de Salvador, elaborar o Plano 
Integrado do Saneamento Básico e com Base no Novo Marco Legal, 
estabelecer as regras do Contrato com a EMBASA, apontando a 
necessidade de um serviço de qualidade, com controle e 
funcionamento da regulação.

Comunicação significa facilitar o acesso às diversas mídias existentes, 
tornando-as mais acessíveis a toda a população. Entendemos que a 
Comunicação deve ser vista como uma importante Política Pública. 

Precisamos de uma comunicação que reconheça a grande efervescência 
cultural, social da nossa cidade, e que consiga incorporar uma visão 
sistêmica do que ocorre nos seus bairros. Vamos dialogar com as rádios 
comunitárias, e com a imprensa formal e estabelecer rodas de diálogos e 
conversas, estabelecendo uma comunicação ampla utilizando as 
ferramentas digitais disponíveis.

O QUE NOS ORIENTA

1. Promover a transparência e compartilhamento de conhecimento 
sobre o município.
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2. Promover a diversificação dos meios de comunicação e fomento à 
pluralidade.

3. Fomentar a inclusão digital e a diversidade nos meios de 
comunicação.

O QUE VAMOS FAZER

1) Fortalecendo as ouvidorias, como instrumento de comunicação 
participativa, em todas as áreas da gestão;

2) Realização da Conferência Municipal de Comunicação;
3) Promover canais de comunicação nas prefeituras bairros; 
4) Implantar o Projeto Plural: Comunicação para todos, visando o uso 

de dados para fomentar uma comunicação cada vez mais, inclusiva 
e cidadã na cidade de Salvador; Lei de acesso a informação;

5) Implantar o Programa Cidade Inteligente, visando construir 
alternativas tecnológicas baratas que facilitem a gradativa inclusão 
digital na cidade 

O Brasil é um país com fortes desigualdades de gênero e inúmeros são 
os marcos históricos que evidenciam a cultura machista e o patriarcado 
que impõe à mulher uma existência com limitações. A garantia da 
cidadania plena das mulheres deve ser um dos focos da Gestão 
Municipal. Nessa perspectiva, as políticas públicas devem ser planejadas 
a partir do reconhecimento dessa realidade, sobretudo em se tratando de 
Salvador, dada a magnitude de sua população feminina e negra.

Todas as mulheres, mas especialmente a mulher negra, soteropolitana, 
encontram-se em condições desfavoráveis no mercado de trabalho e 
atuam, via de regra, na informalidade. Diante dessa complexa realidade, 
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este Programa de Governo vem trazer o compromisso de garantir a todas 
as mulheres da cidade do Salvador o lugar de destaque que elas merecem 
e a luta pela garantia dos seus direitos e cidadania plena, tendo no 
comando dessa “revolução” uma mulher que representa, de corpo e alma, 
a essência dessa cidade.

O QUE NOS ORIENTA

1. Implementar políticas articuladas com as demais áreas para 
garantir todos os direitos das mulheres;

2. Ampliar os espaços para as mulheres;
3. Formar e capacitar servidores (as) públicos (as) em gênero, raça, 

etnia e direitos humanos para implementar políticas públicas 
voltadas para a igualdade.

O QUE VAMOS FAZER

1. Realizar campanhas de divulgação e formação com a 
reafirmação dos Direitos da Mulher como uma forma de 
incentivar boas práticas;

2. Implantar o projeto Mulheres Donas dos Saberes: Linha de 
incentivo às iniciativas de Mulheres da Cultura; 

3. Elaborar o Plano Municipal de enfrentamento à violência contra 
a mulher;

4. Ampliar no primeiro ano para criação de 1 (um) centro de 
referência e construir gradativamente nos anos subsequentes;

5. Ampliar o número dos Centros de Referência que realizam o 
acompanhamento das mulheres vítimas e em situação de 
violência, buscando atender à demanda de regionalização e 
recuperar e dotar de condições adequadas o atual Centro de 
Referência Loreta Valadares, que faz o acompanhamento dos 
casos de violência contra mulheres.
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Salvador acaba de completar 471 anos de fundação e tem 83% da 
população de afrodescendentes, no entanto nunca teve uma prefeita ou 
um prefeito negro, eleito democraticamente. A sub-representação dos 
negros e negras nos cargos eletivos é o reflexo de um passado de 
escravidão, colonialismo e racismo que ainda permeia as nossas relações 
raciais no presente. Esta realidade nos impõe uma construção mais 
expressiva e representativa onde a superação do racismo é elemento 
imprescindível para mudar o modelo de representação política e de 
desenvolvimento econômico.

Seguramente, a população negra representa a maior parcela dos usuários 
do SUS e da Educação Pública. No entanto, não há um olhar sensível que 
compreenda a desigualdade racial como fator que limita a qualidade do 
acesso dessa população aos serviços públicos. Este Programa 
compreende a sociedade soteropolitana em sua diversidade, e apresenta 
também ações para os Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) que 
tanto contribuíram e contribuem para a construção das riquezas da 
cidade do Salvador.

É hora de reconhecer a dívida histórica que esta cidade tem para com 
estes segmentos e de apresentar propostas de políticas de ações 
afirmativas como parte de um projeto onde a promoção da igualdade 
racial não está desvinculada de todas as demais ações voltadas para o 
desenvolvimento da cidade. Não haverá desenvolvimento com equidade 
sem a superação do racismo. 

O QUE NOS ORIENTA

1. Promover a igualdade racial, combater o racismo e a intolerância 
religiosa;

2. Fortalecer a Cultura Negra;
3. Promover a valorização cultural dos Povos e Comunidades 

Tradicionais;
4. Fomentar o mapeamento dos Povos e Comunidades Tradicionais.
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O QUE VAMOS FAZER

1. Implementar a Política Nacional de Saúde Integral da População 
Negra (PNSIPN) na gestão do SUS, para o enfrentamento das 
iniquidades e desigualdades em saúde, com enfoque na abordagem 
étnico-racial; 

2. Definição e implementação de estratégias que assegurem a eficácia 
na aplicação da Lei 10639/03 no Sistema Municipal de Educação 
com a formulação de disciplinas, conteúdos e metodologias e a 
disponibilização de apoio técnico e financeiro para o 
desenvolvimento de ações relativas à Educação Básica. Mapear 
Povos e Comunidades Tradicionais em Salvador;

3. Estabelecer mecanismos de financiamento para a garantia de 
insumos e aviamentos de pesca para colônias, associações e 
comunidades de pesca e mariscagem, garantindo espaço de 
comercialização;

4. Incluir as crianças ciganas em idade escolar na educação 
municipal formal, compreendendo as suas peculiaridades e 
necessidades migratórias existentes e criar mecanismos capazes de 
inibir que essas crianças sofram discriminação;

5. Implantar o Estatuto Municipal da Igualdade Racial e de Combate 
à Intolerância Religiosa;

6. Fortalecimento do Órgão Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial, propiciando maior capacidade para incidir na 
transversalidade das políticas de promoção da igualdade racial, 
bem como no acompanhamento, monitoramento e avaliação 
dessas políticas.

Investir na Infância e na Adolescência é responder ao presente e, 
simultaneamente, lançar as bases para o futuro. Nessa perspectiva, a 
família, a sociedade e o Estado são corresponsáveis por assegurar à 
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criança e ao adolescente o direito a proteção integral, a fim de que lhes 
seja viabilizado o completo desenvolvimento de suas potencialidades
A Fundação Cidade Mae, terá um papel fundamental na gestão, 
coordenação e integração dessa política pública, que vê a criança, o 
adolescente, e a nossa juventude como cidadão e cidadã de Direitos 

O QUE NOS ORIENTA

1. Gestão das Políticas para Crianças e Adolescentes;
2. Consolidar e apoiar a implementação do ECA;
3. Prevenção da Violência contra Crianças e Adolescentes.

O QUE VAMOS FAZER

1. Consolidar Fortalecer a Fundação Cidade Mae, como a grande 
condutora das políticas públicas nessa área; 

2. Criar o Programa “Infância Protegida”, com foco na prevenção e 
proteção das meninas e adolescentes vítimas ou em risco de 
violência sexual;

3. Criar o Programa “Salvador, Minha Cidade", com intuito de 
garantir o incentivo à cultura da leitura;

4. Criar a Plataforma Digital “Jovem Profissional”, que irá oferecer 
orientações e preparação para o mundo do trabalho, orientação 
vocacional e incentivo ao empreendedorismo para adolescentes e 
jovens; 

5. Inserir os (as) adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas em cursos profissionalizantes, de acordo com suas 
aptidões, em parceria com instituições que ofertem tais serviços;

6. Implementar um Centro de Referência Municipal para atendimento 
educacional especializado a crianças e adolescentes com 
deficiências e com dificuldades de aprendizagem, em parceria com 
universidades e faculdades.
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Falar de juventude é também falar de cultura, comunicação, ciência e 
tecnologia, esporte e lazer, direito à cidade, reconhecimento das 
diversidades. Em nossa cidade, 41,4% da juventude em idade de trabalho 
encontra-se desempregada, e, de acordo com o Dieese, daqueles jovens 
que se encontram fora do ambiente escolar, 48,1% trabalham ou estão à 
procura de emprego, portanto, trabalham ou procuram emprego e não 
estudam. A inserção no mundo de trabalho é uma das principais tarefas 
para a juventude soteropolitana.

As propostas para a juventude de nossa cidade são orientadas pelo Plano 
Estadual de Juventude, através do bem-estar e da emancipação e 
autonomia juvenil. Vamos promover o reconhecimento das diversidades 
com o incentivo ao protagonismo e à criatividade juvenil.

O QUE NOS ORIENTA

1. Planejar, no conjunto do governo, as políticas voltadas para a 
juventude;

2. Dialogar com organizações e atores do segmento;
3. Criar estratégias de emancipação e autonomia juvenil, como forma 

de combate às vulnerabilidades e à mortalidade da juventude.

O QUE VAMOS FAZER

1. Programa Primeiro Emprego Salvador; 
2. Realizar Feiras Anuais de Educação, apresentando para a 

comunidade a produção intelectual dos estudantes;
3. Implantar o programa Jovem na Trilha, prevendo a 

contratação de estagiários para a gestão pública municipal, 
celebrar parcerias com empresas privadas para 
incorporações de jovens;

4. Implantar a versão municipal dos Pontos de Cultura e 
Jovens Multiplicadores de Cultura, com identificação dos 
espaços considerados culturais nos bairros;

5. Criar o Programa Salvador 100% Online: conexão de internet 
gratuita cobrindo toda a cidade, além da criação de 
Telepontos em Salvador: centros de informática com 
finalidade de regularização cadastral dos dados da 
juventude, como também pontos de acesso às redes sociais.
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Dados demográficos apontam o processo contínuo de envelhecimento da 
população. Nesse sentido vamos ampliar os cuidados e implementar 
políticas públicas que atendam aos anseios dessa parcela da população, 
bem como estimular a família e a sociedade no suporte para o indivíduo 
que envelhece.

Embora a existência de uma legislação municipal com políticas públicas 
de acolhimento para a pessoa idosa seja considerada um avanço, são 
notórias as dificuldades enfrentadas pelas pessoas idosas na cidade de 
Salvador no dia a dia.

Por isso nosso governo, que terá como prioridade cuidar de pessoas e do 
desenvolvimento social, vai fortalecer as políticas para a pessoa idosa, 
promovendo organização e articulação das unidades da rede 
socioassistencial, para possibilitar o acesso da população idosa aos 
serviços, benefícios e projetos de assistência social, assegurando o 
respeito aos Direitos Humanos.

O QUE NOS ORIENTA

1. Gestão da Política para Idosos;

2. Atenção Integral;

3. Qualidade de Vida.

O QUE VAMOS FAZER

1. Implantar o Programa Municipal para a Pessoa Idosa, promovendo 
a inserção, a qualidade de vida e a prevenção de agravos aos idosos, 
bem como o fortalecimento do convívio familiar e comunitário, 
garantindo o acesso a serviços, ao lazer, à cultura e à atividade 
física, de acordo com sua capacidade funcional;

2. Promover Programa de voluntariado de pessoas idosas, visando 
valorizar e reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento e 
bem-estar da comunidade;

3. Potencializar ações com ênfase no diálogo intergeracional, 
valorizando o conhecimento acumulado das pessoas idosas, a 
exemplo de ações que contribuam para o protagonismo da pessoa 
idosa na escola;
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4. Fortalecer os serviços da Rede de Serviços Socioassistenciais e da 
Rede de Atenção Psicossocial que desenvolvem ações junto a 
pessoas idosas;

5. Fortalecer as Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(ILPIS).

Conforme dados do Censo Populacional do IBGE, em 2010 havia na 
cidade de Salvador 922.785 pessoas com algum tipo de deficiência, ou 
seja, cerca de 34% da população naquele ano. Esses dados revelam a 
urgente necessidade do desenvolvimento de ações voltadas para essa 
parcela significativa da população soteropolitana.

Nosso modelo de desenvolvimento terá como objetivo a inclusão, e isto 
significa oferecer oportunidades para toda a população buscando uma 
participação equitativa na melhoria das condições de vida das pessoas. 

Portanto, daremos ênfase à promoção do exercício pleno e equitativo dos 
direitos das pessoas com deficiência, por meio da integração e articulação 
de políticas, programas e ações. 

Serão tomadas medidas eficazes para o combate à discriminação e à 
pobreza, estimulando a habilitação e reabilitação, o “empoderamento”, a 
autonomia e a realização dos objetivos de "igualdade" e "participação 
plena" das pessoas com deficiência na vida social e no desenvolvimento 
com base na atual legislação internacional, nacional e estadual. 

O QUE NOS ORIENTA

1. Gestão da Política para PCD;
2. Realizar a inclusão das crianças na educação;
3. Combater a discriminação com ações que incluam a população; 
4. Ações Integradas e acessíveis para as pessoas com deficiência.

O QUE VAMOS FAZER
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1. Criar a Política Municipal da Pessoa com Deficiência e a 
Superintendência Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência;

2. Elaborar, executar e acompanhar o Programa Municipal de 
Políticas Transversais para Pessoas com Deficiência, em 
consonância com a Política Municipal da Pessoa com Deficiência;

3. Colaborar na implantação de Sistema de Transporte Acessível para 
Pessoa com Deficiência e Dificuldade de Locomoção, complementar 
ao sistema público de transporte – SIGA ACESSÍVEL;

4. Fortalecer e criar produtos e serviços de Tecnologia Assistida no 
município, priorizando os espaços de uso público: bibliotecas, 
parques, praças públicas;

5. Implantar Centro de Reabilitação Municipal permanente e 
adequado, com apoio à família, incluindo a instalação da oficina de 
manutenção e adequação de órteses e próteses, a exemplo de 
cadeira de rodas, bengalas e outros.

Salvador é uma cidade que tem uma história rica e singular, uma cidade 
com uma fé extraordinária, e uma cidade que reverencia o sagrado, e uma 
cidade que não tolera, e não convive com preconceito, nem com a 
discriminação, por que acreditamos, que todas as vidas são especiais. O 
caminho é garantir que toda a nossa população possa ter seus direitos 
garantidos com a criação do Observatório de Direitos. E que, para tanto, 
deverá ser um espaço para gerar conhecimentos que deve subsidiar a 
construção e o fortalecimento das políticas públicas integradas através 
dos diálogos permanentes entre os diversos setores da sociedade, 
partindo da interlocução com a sociedade civil e outros setores do poder 
público. 
   

O QUE NOS ORIENTA

1. Garantir a universalidade, indivisibilidade e interdependência de 
todos os aspectos da pessoa humana, de modo que permita a
divulgação e defesa dos direitos de forma ampla e irrestrita;

2. Implementar ações de reconhecimento das diversidades e combater 
a violência com participação efetiva da sociedade civil;

3. Fundamentar ações pelo que estabelece a Constituição Federal em 
seu Art. 1º Inc. II e III; Art. 3º e Art. 5º, para defesa dos direitos e 
garantias fundamentais;

4. Cumprir a decisão do STF resultante da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão – ADO26, que criminaliza a 
prática de LGBTfobia.
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O QUE VAMOS FAZER

1. Implantar um Observatório de Direitos;
2. Implantar um canal de denúncia contra a violência (segurança), 

acessível, considerando as demandas das PCD; 
3. Criar a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Contras 

Diversidades (mulher, criança e adolescente, idosos, população 
LGBTI+); 

4. Promover a interlocução entre o Observatório de Direitos e o 
Sistema de Garantia de Direitos;

5. Garantir ações de promoção da educação e do mundo do trabalho 
e renda de modo a contribuir para inserção e permanência, nesses 
espaços, das pessoas que integram as diversidades, considerando 
suas vulnerabilidades.   


