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PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 2021-2024 
CIDADE DE PRESIDENTE KENNEDY 

 
COLiGAÇÃO DEM E PRB  

 
“TRANSFORMANDO PRESIDENTE KENNEDY COM PROGRESSO, 

IGUALDADE SOCIAL E PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANEIRA 
SUSTENTÁVEL” 

 
Prefeito Reginaldo Quinta  

Vice-prefeita Geovana Quinta  
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Presidente Kennedy é um Município brasileiro do Estado do Espírito Santo, 
situado na Microrregião do Litoral Sul, a uma latitude 21°05’56” (sul) e a uma 
longitude 41°02'48" (oeste), estando a Sede do Município a uma altitude de 55 
metros. Possui uma área de 583,93 km², e está situada a 121,8 km de Vitória. 
Limita-se ao norte com o município de Itapemirim, ao sul com o Estado do Rio 
de Janeiro, a leste com o oceano Atlântico e Marataízes e oeste com os 
municípios de Atílio Vivacqua e Mimoso do Sul 
 
O acesso principal ao Município é pela Rodovia Federal BR–101 Sul, no Km 418 
sentido Vitória - ES a Campos dos Goytacazes-RJ, encontra-se um trevo o qual 
seguindo a Rodovia Estadual ES-162, dista aproximadamente 20 km até a Sede 
de Presidente Kennedy. Outro acesso é pela Rodovia Estadual ES-060, também 
conhecida como Rodovia do Sol, passando pela Praia de Marobá que dista 20 
km da Sede do Município. 
 
A trajetória histórica da localidade remonta ao ano 1581, quando, vindo do Rio 
de Janeiro, o padre José de Anchieta construiu uma igreja de madeira na 
Planície de Muribeca, às margens do rio Itabapoana. Até então, a região era 
habitada por índios Puris e Botocudos. 
 
Anchieta instalou ainda residência, oficinas, enfermaria, horto, pomar, criadouro 
de peixe, casa de farinha e usina de açúcar. Mais de um século depois, outro 
jesuíta, padre André de Almeida, instituiu nas imediações da igreja a Fazenda 
Muribeca, legalizada em 1702. 
 
A propriedade tinha 9 léguas e meia de frente por 8 léguas e meia de fundo e foi 
uma das maiores fazendas pecuárias do Brasil, abrangendo sul do Espírito Santo 
e norte do Rio de Janeiro, até a região de Campos. 
 
A Igreja das Neves foi construída em meados do século XVII onde havia a igreja 
de madeira. Por volta de 1694, com ajuda de índios catequizados e escravos, o 
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novo templo foi erguido. A imagem de Nossa Senhora das Neves veio de 
Portugal em 1750. 
 
O município se chamaria Batalha, mas com o assassinato do presidente norte-
americano John F. Kennedy, fato que abalou o mundo, o deputado estadual 
Adalberto Simão Nader tomou a iniciativa de sugerir que se homenageasse o 
político que criou a “Aliança para o Progresso”, programa de ajuda aos países 
do Terceiro Mundo. 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
população estimada em 2020 é de 11.658 habitantes. Em 2018, o salário médio 
mensal era de 2.0 salários mínimos, a proporção de pessoas ocupadas em 
relação à população total era de 25.5%. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 40.6% da 
população nessas condições, o que o colocava na posição 14 de 78 dentre as 
cidades do estado e na posição 2.662 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 
Apresentava 38.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 83.4% 
de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 10% de domicílios 
urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, 
calçada, pavimentação e meio-fio).  
 
No censo de 2010, quando a população era de 10.314 habitantes, 51% eram 
homens e 49% mulheres, a população urbana representava 33,4% e a rural 
66,6%. 
 
Presidente Kennedy necessita de um governo que transforme o município com 
progresso, igualdade social e preservação ambiental de modo sustentável. Para 
isso, o Plano de Governo 2021-2024 objetiva oferecer à população de Presidente 
Kennedy uma forma de gestão político-administrativa embasada nos preceitos 
constitucionais: Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e 
Eficiência. 
 
No primeiro ano de governo trabalharemos com o orçamento aprovado, mas as 
ações futuras terão como norte os eixos explicitados neste Plano de Governo. 
 

2. OBJETIVO CENTRAL DO PLANO DE GOVERNO 
 
O objetivo central do Plano de Governo é a implantação de ações que 
transformem Presidente Kennedy com progresso, igualdade social e proteção 
ambiental de maneira sustentável. 
 
O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os 
recursos para o futuro. 
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No desenvolvimento sustentável o crescimento deve ser inclusivo e 
ambientalmente correto para reduzir a pobreza e construir prosperidade 
compartilhada para a população atual e continuar a atender às necessidades das 
gerações futuras. É eficiente com recursos e cuidadosamente planejado para 
proporcionar benefícios imediatos e de longo prazo para as pessoas, o planeta 
e a prosperidade. Os três pilares do desenvolvimento sustentável - crescimento 
econômico, gestão ambiental e inclusão social - se estendem por todos os 
setores de desenvolvimento, à agricultura, infraestrutura, desenvolvimento e uso 
de energia, disponibilidade de água e transporte.  
 
Com esta visão e as ações previstas neste Plano de Governo, Presidente 
Kennedy se tornará referência em sustentabilidade no Espírito Santo. 
 

3. EIXOS ESTRATÉGICOS 
 
O conjunto das propostas do Plano de Governo está agrupado em 5 (cinco) Eixos 
Estratégicos que se articulam, assegurando o foco no objetivo central de 
desenvolvimento sustentável e gerando os valores necessários para a execução 
das ações compartilhadas: 
 

• Eixo 1. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA  
 
• Eixo 2. SUSTENTABILIDADE SOCIAL E INCLUSÃO  
 
• Eixo 3. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
• Eixo 4. SUSTENTABILIDADE NA MOBILIDADE URBANA E 

HABITACIONAL  
 
• Eixo 5. GOVERNANÇA TRANSPARENTE 
 

4. AÇÕES PROPOSTAS 
 

4.1 Eixo 1. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA  
 
O desenvolvimento econômico envolvendo a produção, a distribuição e o 
consumo de bens e serviços de Presidente Kennedy se dará de maneira 
profunda e responsável, com desenvolvimento social e preservação do meio 
ambiente e mantendo os recursos naturais do município para as futuras 
gerações. Nesse sentido, as principais ações serão: 
 

Ú Capacitar os empreendedores rurais para agregar valor na produção 
agropecuária, ampliar a geração de novos negócios e empregos 
economicamente sustentáveis.  
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Ú Apoiar os pequenos e médios produtores rurais, estimulando o comércio 

de produtos rurais no varejo e atacado  
 

Ú Incentivar a reorganização dos produtores rurais em cooperativas e 
associações.  

 
Ú Viabilizar mecanismos para o desenvolvimento sustentável do espaço 

rural com foco no agronegócio, e no turismo rural. 
 

Ú Promover prioritariamente a geração de emprego e renda na produção 
familiar e na do pequeno produtor; 

 
Ú Apoiar e implantar infraestrutura pesqueira, fortalecer e consolidar a 

cadeia produtiva da pesca; 
 

Ú Promover desenvolvimento econômico sustentável, atraindo investidores, 
diversificando a indústria local, gerando oportunidades de novos negócios 
e de novos empregos, melhorando a qualidade de vida da população. 

 
Ú Investir no desenvolvimento das economias criativas para soluções 

sustentáveis econômica, social e ambiental. 
 

Ú Valorizar o micro, pequeno e médio empreendedor local através de ações 
especiais de fomento e ampla cooperação com as entidades que se 
dedicam ao desenvolvimento do setor como o Sistema S, o IFES, a 
Incaper e o IDAF para o desenvolvimento e apoio à economia municipal. 

 
Ú Apoio a projetos de economia alternativa e solidária, como criação de 

cooperativas, feiras de artesanato, dentre outros,  
 

Ú Instituir a cultura empreendedora no ensino fundamental de forma 
organizada e continuada nas escolas públicas municipais 

 
Turismo  
 

Ú Estruturar a atividade turística no município 
 

Ú Identificar pontos e locais turísticos do município. 
 
Ú Facilitar o acesso a locais com atrativos turísticos 
 
Ú Criar o sistema de informações turísticas, divulgando os locais turísticos 

da região. 
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Emprego 
 

Ú Ampliação dos cursos de qualificação de mão de obra, em parceria com 
os governos estadual e federal, principalmente para as áreas de 
agropecuária, agroindústria, turismo, logística, petróleo & gás. 

 
Ú Fortalecer as políticas de inclusão ao mercado de trabalho.  

 
Ú Fortalecer as políticas de capacitação dos jovens para o mercado de 

trabalho 
 

Ú Empreender projetos sociais, econômicos e de geração de emprego e 
renda com os demais municípios da região que constitui a microrregião 
Litoral Sul. 

 
4.2  Eixo 2. SUSTENTABILIDADE SOCIAL E INCLUSÃO  

 
A Sustentabilidade Social e Inclusão - anteriormente conhecida como 
Desenvolvimento Social - fortalece o foco nas pessoas que foram excluídas das 
oportunidades econômicas e sociais, aumentando o investimento no 
crescimento inclusivo. Sustentabilidade social também significa expandir 
oportunidades para todas as pessoas hoje e amanhã. Junto com a 
sustentabilidade econômica e ambiental, é fundamental para a redução da 
pobreza e a prosperidade compartilhada. As ações propostas são: 

Educação 
 

Ú Estabelecer um padrão de qualidade para a rede municipal de educação 
 

Ú Criar ambiente virtual com a disponibilização de vídeo-aulas de novos 
conteúdos, como empreendedorismo, educação sobre trânsito, cidadania 
e entre outros. 

 
Ú Valorizar os profissionais da educação através de capacitação 

permanente 
 

Ú Garantir, ampliar e melhorar a refeição escolar 
 

Ú Garantir, durante todos os dias letivos do ano, transporte escolar para os 
alunos da rede municipal, com qualidade, segurança e acessibilidade 

 
Ú Informatizar todas as escolas, criando na rede municipal uma equipe de 

suporte e assistência técnica; 
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Ú Promover a formação dos educadores na área da informática e das 
tecnologias da informação e da comunicação; 

 
Ú Instituir o Padrão de Qualidade da Rede Municipal de Presidente 

Kennedy, de forma a garantir a aprendizagem a todos os alunos; 
 

Ú Estabelecer parcerias com as Instituições de Ensino Superior na 
perspectiva da ampliação da qualificação acadêmica dos professores 
através de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

 
Ú Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre 

temáticas de segurança, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e outras 
emergentes. 

 
Ú Viabilizar a implantação de merenda diferenciada, no sentido de atender 

as necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas 
municipais das regiões mais carentes do município. 

 
Ú Criar Centros de Inclusão Digital nas áreas urbana e rural. 

 
Saúde 
 

Ú Fortalecer e ampliar a Atenção Primária com o atingimento de 100% da 
cobertura de PSF 

 
Ú Implementar em todas as unidades básicas de saúde a marcação de 

consultas via telefone e aplicativo para telefone celular (Pronto). 
 

Ú Capacitar continuamente os profissionais dos serviços de saúde com foco 
em interação e integração dos serviços.  

 
Ú Implantar programa de promoção da saúde junto a população 

adolescente do município. 
 

Ú Melhorar o acesso aos serviços básicos e especializados de saúde. 
 

Ú Ampliar e qualificar a rede de atendimento à população.  
 

Ú Fortalecer ações de prevenção através de um conjunto de ações Inter 
setoriais. 

 
Ú Efetivar o programa de atenção à saúde dos trabalhadores expostos a 

agrotóxicos. 
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Ú Fortalecer o atendimento de usuários de substâncias psicoativas e de 
álcool através do trabalho integrado entre a rede de saúde e as 
comunidades terapêuticas. 

 
Ação Social 
 

Ú Ampliar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
 

Ú Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra todas as formas 
de violência familiar, abuso, maus tratos, exploração sexual. 

 
Ú Fortalecer ações de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica 

 
Ú Estruturar campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

serviços de atendimento às vítimas; 
 

Ú Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar 
quanto às suas necessidades e direitos; 
 

Ú Promover, incentivar e apoiar ações e atividades voltadas para a melhoria 
da qualidade de vida dos idosos, sua valorização, integração familiar e 
comunitária, criando assim condições para o fortalecimento da cidadania. 

 
Ú Estimular o trabalho voluntário de assistência às pessoas com deficiência 

 
Ú Implantar um sistema permanente de capacitação e coordenação dos 

servidores do SUAS. 
 
Segurança Pública 
 

Ú Elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública, com a participação da 
comunidade, visando a redução da criminalidade no município de forma 
conjunta com outras esferas governamentais, conselhos, entidades e 
organizações não governamentais. 
 

Ú Viabilizar, através de parceria com o Governo do Estado (Polícia Militar), 
a locação de veículos para garantir a segurança das comunidades da área 
rural. 
 

Ú Desenvolver política de segurança preventiva nas comunidades.  
 

Ú Implantar o Programa Vida no Trânsito no município de Presidente 
Kennedy 
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Cultura, Esporte e Lazer 
 

Ú Valorizar e revitalizar o patrimônio histórico e cultural de Presidente 
Kennedy 

 
Ú Apoiar os artistas iniciantes, e talentos locais, incentivando-os a 

perseverar em sua arte 
 

Ú Apoio logístico e material para organização de entidades voltadas a 
manutenção de culturas populares.   

 
Ú Intensificar as ações culturais inclusivas, garantindo maior acessibilidade 

às pessoas com deficiência.  
 

Ú Ampliar a utilização das praças e espaços públicos de integração com 
ações vinculadas à cultura, esporte, lazer e promoção da cidadania. 

 
Ú Ampliar a implantação de áreas de lazer nas comunidades, com 

equipamentos destinados às crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
 

Ú Incentivar a produção cultural para as pessoas idosas; 
 

Ú Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais, 
começando pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do 
esporte em larga escala e em diferentes modalidades, até a descoberta 
de talentos para o esporte competitivo; 

 
Juventude  
 

Ú Apoiar e promover atividades recreativas, esportivas e de inclusão social 
com ações intersetoriais destinadas à juventude.  

 
Ú Implantar parcerias com as Instituições de Ensino Superior para fomentar 

projetos de extensão que visem estimular estudantes universitários a 
participarem de ações nas comunidades do município.  

 
Ú Criar espaço de coworking público com o objetivo de conectar jovens 

empreendedores, fomentando a geração de modelos de negócios 
inovadores. e enriquecer o debate nas soluções para políticas públicas.  

 
Ú Privilegiar atividades socioeducativas em espaços abertos para crianças 

e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 
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Ú Fomentar, em parceria com organizações da sociedade civil, programas 
de iniciação ao mundo do trabalho para jovens e adolescentes, buscando 
prepará-los para oportunidades de aprendizado e emprego 

 
4.3  Eixo 3. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
O conceito de sustentabilidade ambiental define a maneira de como as pessoas 
utilizam os bens e recursos naturais, para suprir suas necessidades, sem que 
com isso exista o esgotamento e haja suprimento para as próximas gerações. 
Por isso, as ações propostas para a sustentabilidade ambiental em Presidente 
Kennedy a seguir, serão implantadas formando uma cadeia solidária que busca 
preservar da melhor maneira possível o meio ambiente. 
 

Ú Ampliar o recolhimento e o tratamento de esgoto no município, tanto na 
área urbana como na rural, como instrumento de prevenção a doenças e 
promoção da melhoria da qualidade de vida das comunidades. 

 
Ú Atualizar e expandir o sistema de macrodrenagem do município. 

 
Ú Garantir o abastecimento com água de qualidade para 100% da 

população. 
 

Ú Construir estação de tratamento de Água (ETA) e estações de tratamento 
de esgoto (ETEs), tanto na sede do município como nas comunidades. 

 
Ú Construir poços artesianos de acordo com a necessidade das 

comunidades. 
 
Ú Fomentar o desenvolvimento de sistemas de reuso de água. 

 
Ú Recuperar e preservar os mananciais do município. 

 
Ú Criar áreas de proteção ambiental (APAs) nas propriedades rurais 

destinadas à conservação dos recursos naturais e a biodiversidade do 
município, através da orientação, do desenvolvimento e da adequação 
das várias atividades humanas às características ambientais da área. 
 

Ú Promover a eficiência energética e o uso de energias renováveis nos 
espaços públicos. 

 
Ú Substituir das lâmpadas convencionais da iluminação pública por 

lâmpadas LED. 
 

Ú Aperfeiçoar os serviços de limpeza urbana e criar condições para o 
manejo dos resíduos sólidos. 
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Ú Implantar, de forma gradativa, a coleta seletiva de resíduos sólidos 

domiciliares 
 

Ú Elaborar políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos 
fundamentadas no conceito de consumo consciente; 
 

Ú Ampliar o trabalho de Educação Ambiental em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e demais entidades com vistas a conscientização 
da população em segregar corretamente os resíduos, melhorando a 
reciclagem e a destinação final ambientalmente correta destes.  

 
Ú Implantar o Sistema de Logística Reversa no município atendendo o 

disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 
 

Ú Instituir o plano de arborização municipal, aumentando e normatizando o 
plantio de árvores em vias, praças, parques e áreas públicas, tornando a 
cidade mais agradável. 

 
Ú Implantar programa de produção de mudas para arborização e 

recomposição de matas ciliares e do manguezal. 
 

Ú Estabelecer programas de educação ambiental, estimulando a redução 
da geração de resíduos sólidos. 

 
4.4  Eixo 4. SUSTENTABILIDADE HABITACIONAL E NA MOBILIDADE 

URBANA  
 
Os sistemas habitacional e de mobilidade urbana são fundamentais para 
alcançar um crescimento inclusivo e sustentável. Eles têm um grande potencial 
para fortalecer os três pilares do desenvolvimento sustentável; crescimento 
econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental, tratados nos outros 
eixos.  
 
O principal objetivo das políticas públicas relacionadas à mobilidade urbana e à 
acessibilidade é garantir o direito de ir e vir com autonomia e independência a 
toda população, permitindo seu fortalecimento econômico e social. Possibilitar 
fácil acesso aos serviços e equipamentos urbanos, à habitação de qualidade e 
ao sistema de transporte responsável pelos deslocamentos no município é o 
meio pelo qual essas políticas podem ser alcançadas. Para isso, as ações 
previstas são:  
 

Ú Melhorar a qualidade do ambiente urbano e implementar uma política 
habitacional compatível com as políticas de sustentabilidade ambiental.  
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Ú Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de 
financiamento e ações de parcerias com o Governo Federal, por meio do 
Programa “Casa Verde Amarela”. 

 
Ú Elaborar políticas públicas voltadas para a melhoria de domicílios 

inadequados, sendo estas complementares à produção de novas 
unidades habitacionais.  

 
Ú Promover reformas de praças e espaços públicos, tornando a cidade mais 

agradável.  
 

Ú Promover a regularização fundiária das áreas já ocupadas; 
 

Ú Promover a inclusão social através de: programa de adequação do 
sistema de transporte, arquitetônico e urbanístico.  

Ú Garantir o deslocamento a pessoa com deficiência e restrição de 
mobilidade; 

 
Ú Estimular e viabilizar o uso de bicicletas em corredores a serem 

construídos para interligar as áreas urbana e rural do município. 
 

Ú Planejar e viabilizar recursos para capeamento e recapeamento asfáltico 
da região central e das vias estruturadoras das comunidades, incluindo 
sinalização, calçadas cidadãs e ciclovias.  

 
Ú Recuperar estradas entre as comunidades e acessos às propriedades 

rurais. 
 

Ú Melhorar o transporte escolar para os alunos da zona rural. 
 

Ú Melhorar o acesso às praias com pavimentação e construção de calçada 
cidadã.  

 
Ú Realizar campanha de educação viária para segurança de pedestres e 

ciclistas. 
 

Ú Viabilizar ações integradas nas questões referentes ao transporte coletivo 
e à mobilidade entre os municípios do entorno de Presidente Kennedy. 

 
4.5  Eixo 5. GOVERNANÇA TRANSPARENTE 

 
A governança transparente pressupõe a participação da sociedade organizada 
de Presidente Kennedy nas tomadas de decisão sobre as ações da prefeitura 
municipal. Diferentes níveis dessa participação estão nas ações que envolvem 
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desde a participação na execução de serviços acordados, no levantamento de 
problemas e soluções, na indicação de prioridades ou em níveis de maior 
amplitude na administração, monitoramento e controle. As ações nesse sentido 
são: 
 

Ú Manter o equilíbrio fiscal e a capacidade de investimento com recursos 
próprios  

 
Ú Constituir estrutura para o diálogo permanente com as entidades 

representativas do município com a finalidade de estreitar a relação, 
garantindo a participação nas decisões da administração;  

 
Ú Ampliar os serviços públicos disponíveis online (boletim escolar, agenda 

de eventos, agendamento de consultas médicas, contato com órgãos 
municipais, contas de água, IPTU, dentre outros).  

 
Ú Melhorar e alterar os relatórios de transparência pública disponíveis no 

site da prefeitura, visando torná-lo mais acessível à população e 
permanentemente atualizado. 

 
Ú Qualificar e modernizar os equipamentos e serviços de informática da 

administração. 
 

Ú Criar e implantar o Código de Conduta na Administração Pública. 
 

Ú Promover a consolidação da cultura de transparência, ética e participação 
social da população. 
 

 
 


