
 

 

 

 

 

 
 

Belford Roxo:  
Velho Brejo,  

Velho Brejo, onde o Sol 
sempre nasceu sorrindo!!!  

Belford Roxo vai mudar!!!! 
 

 

Plano de Governo para as eleições municipais em Belford Roxo em 2020 

Belford Roxo novamente do povo 

“Quando o passado não ilumina o futuro, o espírito vive em trevas.“ 
- Alexis de Tocqueville (1805 – 1859) 

 
 Nossa Belford Roxo embora tenha uma emancipação recente, carrega uma história de força e luta. Por 
expulsar os franceses que queriam dominar o Brasil ainda durante o período colonial, o Capitão Belchior de 
Azeredo recebeu o então Engenho de Santo Antônio da Jacutinga como gratificação a vitória na guerra. Já 
durante o Segundo Reinado, Paulo de Frontin e Raimundo Belfort Roxo salvaram a Baixada Fluminense de uma 
crise hídrica em seis dias no chamado “milagre das águas”.  



 Desde a emancipação de nossa cidade em 1990, diversos grupos vem se revezando no comando da 
Prefeitura, mas não mudam a realidade da nossa cidade e a vida dos belford-roxenses. A impressão que temos 
nos dias atuais é que todos os governos que tivemos na nossa cidade são continuações do mais do mesmo. A 
atual gestão da cidade elegeu-se com um discurso de mudança, mas mantém as mesmas práticas que levaram 
a cidade de Belford Roxo a situação atual: perseguição a adversários políticos, violência endêmica, aumento 
dos índices de pobreza, corrupção, inchaço da máquina administrativa, infraestrutura ruim com obras públicas 
mal feitas ou inexistentes e apatia para resolver os problemas históricos da cidade. 

 A atual gestão mostra que é necessário mudar a maneira de se fazer política e gestão pública em Belford 
Roxo. Em 2018 nossa cidade já mostrou a sua insatisfação com a falta de amor e zelo com as pessoas, quando 
o Presidente Jair Bolsonaro obteve 68,88% de votos no município. O momento pede uma gestão aliada e 
alinhada com o Governo Federal para proporcionar as mudanças que a nossa Cidade do Amor tanto necessita. 
Chegou o momento da nossa Belford Roxo ser grande novamente, com uma gestão que atenda os anseios da 
população e que apresente novos caminhos para o desenvolvimento de nossa cidade. 

 A atual gestão da Prefeitura não consegue encontrar respostas e soluções para os nossos problemas e 
a continuidade desta maneira de se enxergar a administração pública pode agravar os problemas que a nossa 
cidade já tem nos dias atuais. Este plano de governo busca principalmente oferecer soluções práticas e viáveis 
para transformar Belford Roxo em uma cidade melhor para se viver e trabalhar, usando as melhores práticas 
existentes nas mais diversas áreas da administração pública municipal, acabando com as perseguições políticas 
existentes nos dias atuais, combatendo a criminalidade e levando esperança aos belford-roxenses. 

 Chegou o momento exato para transformar nossa terra, mostrando que é possível quebrar esse ciclo 
vicioso que quebrou Belford Roxo e que legou a nossa cidade a este caminho da servidão existente nos dias 
atuais e neste planejamento para a gestão futura visa buscar respostas para os problemas existentes há trinta 
anos na nossa cidade. Chegou a hora do grande salto da nossa Cidade do Amor. 

 

 

 

- Finanças públicas e Administração municipal 

 Com uma população de mais de 510.906 mil habitantes segundo IBGE/2019, Belford Roxo tem uma 
arrecadação relativamente baixa pelas potencialidades da cidade, com R$ 767 milhões segundo a última Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Atualmente, temos uma máquina administrativa altamente inchada onde a 
arrecadação de tributos corresponde a apenas 10,59%, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN. Nossa Belford Roxo hoje tem 81,68% de seu orçamento dependente de repasses estaduais como o IPVA 
e com o ICMS e com os repasses federais provenientes do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM). 

 Para ter uma Prefeitura que ofereça uma gestão desburocratizada e que consiga atender com qualidade 
os serviços públicos, o norteamento da nossa gestão será reduzir, enxugar e desburocratizar. Hoje, a cidade de 
Belford Roxo está próxima do limite máximo para pagamento de pessoal estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com 52,66% do orçamento gasto apenas com o pagamento de salários, mostrando o 
custo atual da máquina administrativa altamente elevado, além dos problemas relacionados ao chamado 
misaloccation, que na tradução para o português significa a má alocação de recursos públicos. 

 Uma gestão mais eficiente e que reduza os gastos desnecessários da Prefeitura se faz fundamental, 
visto que com um custo menor com o pagamento de salários, podemos oferecer serviços melhores para a nossa 
população, permitindo investimentos em áreas como educação, saúde, infraestrutura e segurança pública. As 
propostas para revitalizar a gestão municipal são as seguintes. 



-  Facilitação no pagamento do IPTU permitindo o pagamento via cartão de crédito, visando a 
concessão de descontos e permitindo o parcelamento para o cidadão inclusive com descontos 
avaliados por área geográfica e acessibilidade do poder publico, por exemplo descontos e locais 
dominados pelo trafico e/ou sem saneamento básico, até que o devido problema seja sanado; 
 
- Adoção de plataformas de Governo Digital, digitalizando e melhorando o acesso do cidadão aos 
serviços da Prefeitura, por exemplo com a criação de um aplicativo que perita o cidadão desde 
marcação de consultas até o auxilio de fiscalização do trabalho prestado pelos servidores; 
 
- Adoção de política de compliance e de transparência em todas as esferas da Administração Pública 
Municipal; 
 
- Renegociação de dívidas de Pessoas Físicas e Jurídicas com a cidade de Belford Roxo, permitindo 
facilitação dos pagamentos. Em caso de insucesso, adoção de venda da dívida via securitização; 
 
- Realização de reforma administrativa, buscando a racionalização da gestão municipal em nossa 
cidade, com redução de secretarias e órgãos públicos, para 7 (sete), podendo chegar a 12 (doze) com 
as secretárias de verbas direcionadas; 
 
- Realização de reforma tributária visando atrair investimentos para a cidade nas áreas econômicas 
onde a cidade de Belford Roxo tem vocação histórica, inclusive com a redução de impostos, 
progressivo para empresas que contratem mais de 50 funcionários, ao limite de 100% do valor do 
emposto, respeitando a Lei orgânica vigente; 
 
- Redução de servidores lotados em cargos comissionados no município, limitando a permanência 
apenas aqueles que estejam ligados em cargos essenciais; 
 
- Aplicação de legislações Federais como a Lei de Liberdade Econômica, visando a regularização e a 
abertura de novas empresas na cidade de Belford Roxo; 
 
- Fim do sigilo bancário das transações financeiras municipais, com acompanhamento de cada 
despesa, receita e empenhos no portal da transparência; 
 
- Renegociação das dívidas municipais com os Governos Estadual e Federal, buscando melhorar as 
finanças municipais e dar fôlego a cidade de Belford Roxo para quitação; 
 
- Criação de mecanismos de controle orçamentário no município, como a Lei de Responsabilidade 
Fiscal municipal e o fim do acúmulo de gratificações nos salários do funcionalismo municipal; 
 
- Criação de consórcio com as cidades vizinhas, visando melhores preços em licitações; 

- Licitar a folha de pagamento municipal, permitindo arrecadação de divisas; 

- Realização de reforma do Regime Próprio de Previdência Municipal, estabelecendo teto nos valores 
a serem pagos pela PREVIDE, criação de um fundo de capitalização para aqueles que recebem acima 
do teto, além do aumento na idade mínima para aposentadoria; 
 
- Criação de sistemas de desempenho do Servidor Público, onde seu ponto será registrado por 
georreferenciamento, além da comprovação de viagens administrativas; 
 
- Acompanhamento das metas estabelecidas pela Prefeitura nos seus planejamentos, como Plano 
Estratégico Municipal, Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA) via internet; 
 
- Criação de comissão para revogação e revisão de legislações que interfiram de maneira negativa no 
desenvolvimento econômico municipal; e 



 
- Criação de sistema de metas e de plano de carreira para o funcionalismo público municipal, para 
que o bom servidor seja premiado pela sua prestação de serviços;  

 

 

- Desenvolvimento Econômico 

 Atualmente, muitos belford-roxenses precisam sair da cidade para trabalhar em outras cidades como o 
Rio de Janeiro. Segundo dados do IBGE, apenas 7,1% da população está empregada em empresas da cidade 
com uma média salarial de 2,1 salários mínimos. A falta de incentivo ao desenvolvimento da cidade reflete na 
arrecadação municipal, onde apenas 10,59% dos recursos municipais são provenientes de tributos municipais, 
situação esta agravada pela pandemia do COVID-19 que aumentou o índice de desemprego na cidade refletida 
nos índices do Cadastro Geral de Admissões e Demissões – CAGED. 

 A renda média da nossa população é muito baixa. Dados do IBGE mostram que quase 40% da população 
de Belford Roxo recebe até meio salário mínimo, refletindo a pobreza existente nos dias atuais na nossa cidade. 
A missão principal da nossa gestão será a de promover a atração de empresas para a cidade, além de incentivar 
a regularização dos nossos trabalhadores informais, permitindo que estes tenham acesso a crédito mais barato 
e possam expandir seus empreendimentos. Temos que aproveitar o fato de nossa cidade ser margeada pela 
Rodovia Presidente Dutra, rodovia washington luiz, Arco Metropolitano, para gerar empregos, visto que o custo 
logístico para atender estados como São Paulo é baixo. 

 Belford Roxo tem uma história voltada ao setor industrial e deve utilizar este potencial histórico para 
promover a recuperação econômica da cidade, fazendo com que Belford Roxo seja uma cidade cada vez menos 
dependente de recursos estaduais e Federais e fazendo com que a nossa população seja cada vez menos 
dependente de programas de assistência social e de transferência de renda. As propostas para transformar a 
economia belford-roxense são as seguintes. 

- Criação de programa de arrendamento de propriedades imobiliárias do município para o 
estabelecimento de atividades econômicas em Belford Roxo com oferecimento de benefícios fiscais 
municipais inclusive com a redução de impostos, progressivo para empresas que contratem mais de 
50 funcionários, ao limite de 100% do valor do emposto, respeitando a Lei orgânica vigente; 

- Criação de programa de Ocupação Urbana Consorciada (OUC), aplicando política de atração de 
empresas e incentivo a construção civil, com uso da política da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir; 

- Revisão do Plano Diretor Municipal, visando a melhoria da atração de investimentos por meio da 
revisão de gabaritos em regiões de fronteira da cidade, com enfoque no desenvolvimento sustentável 
e na preservação do meio ambiente; 

- Desenvolvimento do projeto meu primeiro emprego, montando uma rede de ligação do empregador 
com os candidatos ao emprego, através de feiras e eventos, sistemas online de troca de currículos e 
experiências. A ideia é deixar transparente às necessidades dos empregadores para que o interessado 
busque aprimorar seus conhecimentos com mais objetividade e produtividade pessoal; 
 
- Atração de empresas nos setores industrial e de varejo para a cidade, observando as vocações 
econômicas históricas de Belford Roxo, por meio de parcerias com o BNDES, Caixa Econômica Federal, 



Banco do Brasil e Sistema S, em moldes parecidos com o programa pró-sertão, realizado no Rio 
Grande do Norte; 

- Promoção, em parceria com a iniciativa privada de calendário de eventos como festivais culturais e 
gastronômicos, movimentando a economia municipal e gerando empregos; 

- Realizar programa de abertura de empresas, estabelecendo parcerias com empresas juniores, 
incubadoras de base, bancos, sistema S e instituições de apoio ao empresariado, permitindo o 
nascimento de pequenas empresas na cidade e regularizando as existentes que estão na 
informalidade; 

- Conversações com a Bayer para que a empresa aumente os investimentos no seu parque fabril 
situado na cidade de Belford Roxo, aumentando a geração de empregos; 

- Estabelecimento de intercâmbio e parcerias com cidades e com o Governo de Portugal para 
promoção de eventos temáticos na cidade nos moldes das cidades de Santa Catarina, visando o 
restabelecimento dos laços entre Belford Roxo e o país lusitano, rememorando os laços formados 
pela criação do então Engenho de Santo Antônio da Jacutinga; 

- Atração de empresas no setor de entretenimento, visando o aumento de oferta de locais que 
exploram a vida noturna na cidade; e 

- Criação, dentro da estrutura administrativa de órgão que atue na atração de investimentos privados 
e também públicos, visando a busca de conversas com órgãos dos Governos estadual e Federal e 
também do setor privado; 

 

 

- Assistência Social e Direitos Humanos 

 Com um salário médio de 2,1 salários mínimos por habitante e quase 40% da população recebendo 
meio salário mínimo segundo dados de IBGE, é de conhecimento público que Belford Roxo infelizmente tem 
uma população que se encontra nas camadas mais baixas da sociedade, situação esta que piorou devido a falta 
de planejamento durante a pandemia do COVID-19, que elevou os índices de desemprego na nossa cidade. O 
Índice de Desenvolvimento Humano de Belford Roxo também reflete tal cenário, com índice de 0.684, índice 
considerado baixo que reflete a condição financeira de boa parte da nossa população. 

 Assim como a gestão de Jair Bolsonaro tem a marca do “nenhum brasileiro ficará para trás”, a nossa 
gestão em Belford Roxo terá a marca de que “nenhum belford-roxense ficará para trás”. Nossa gestão terá a 
preocupação de atender aqueles que menos tem, visando que estes em um futuro próximo possam caminhar 
sem a dependência do Estado para sobreviver, garantindo seu sustento com o suor de seu trabalho. 

 As propostas que apresentamos na área de Assistência Social e Direitos Humanos em Belford Roxo são 
as seguintes. 

- Criação do programa “Trabalho Novo”, oferecendo benefícios fiscais as empresas locais que 
contratarem belford-roxenses que estiverem em condição de pobreza extrema; 

- Encerramento de conselhos municipais na área de assistência social e direitos humanos que existem 
apenas por interesses políticos e ideológicos; 

- Cadastro para recebimento do Programa Bolsa Família realizado de maneira digital, visando a 
redução de custos e de burocracia; 

- Construção de um restaurante popular na cidade, visando garantir a segurança alimentar da 
população belford-roxense; 



-  Combate às cracolândias, visando a internação compulsória dos usuários de crack para que estes se 
recuperem deste vício, com estabelecimento de parcerias com clínicas de reabilitação e instituições 
religiosas, inclusive reavendo programas do Governo Federal, tal como “Crack é possível vencer”, para 
dar o devido auxilio ao tratamento do usuário, auxiliando a redução dos índices no municipio; 

- Viabilização, por meio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos da vinda de unidade da 
Casa da Mulher Brasileira para Belford Roxo, visando auxiliar a mulher vítima de violência doméstica; 

- Remoção das populações em áreas de risco, estabelecendo parcerias com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional e com a Caixa Econômica Federal para a construção de habitações 
populares e do programa “Minha Casa Minha Vida”; 

- A criação de um programa de moradia por meio de materiais recicláveis, com casas ecologicamente 
corretas, feitas pelas mãos de profissionais treinados pela própria PPP, para que se desenvolvam mais 
conjuntos habitacionais, além da geração de empregos. 

- Realização de programas de regularização fundiária, visando garantir o direito à propriedade privada 
as populações de baixa renda; e 

- Resgate das pessoas em situação de rua, com a ampliação e construção de unidades do CentroPop. 

 

- Educação, Esporte e Cultura 

 Com 76 escolas pertencentes a Rede Municipal de Educação, a cidade de Belford Roxo tem 39.865 
alunos matriculados, segundo dados do Censo Escolar – INEP/MEC. Porém segundo a desencontrada 
informação fornecida pelo município na ação popular tombado sob o numero 0017749-40.2019.8.19.0008, que 
corre na 2ª vara cível da comarca de Belford Roxo, existem 38.997 no Ensino Fundamental e 3.823 no EJA, totalizando 
49.017. Atualmente, a cidade de Belford Roxo não tem os melhores índices educacionais, refletidos na nota da 
cidade no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB/MEC, com a cidade obtendo a nota 4.3, não 
alcançando nem a meta estabelecida para o município que foi de nota 5.1 e nem a meta nacional, de nota 6,0. 

 Além disso, o custo mensal por aluno é um dos mais baixos do estado do Rio de Janeiro, com um custo 
de R$ 477,97 ao mês para a cidade de Belford Roxo. Devido ao orçamento municipal ser extremamente baixo 
em relação a população da cidade, a qualidade dos serviços públicos acaba se refletindo com os resultados 
existentes nos dias atuais.  

 Embora o orçamento seja extremamente baixo, o município deve utilizar todos os caminhos para 
oferecer um serviço de qualidade para os belford-roxenses, principalmente incentivando o uso de parcerias 
com o setor privado e com o Governo Federal. Além disso, o fortalecimento da prática desportiva na cidade e 
a valorização da cultura na cidade serão usadas como ferramentas para a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem em nossa cidade. 

 As propostas para melhorar a educação, fortalecer o esporte e valorizar a cultura na cidade de Belford 
Roxo são as seguintes. 

- Parceria com o Ministério da Educação para a promoção de ações como o programa de aquisição de 
material escolar, de alfabetização e de literacia familiar; 

- Parceria com o Ministério da Educação para que Belford Roxo seja contemplada com a participação 
no programa de Escolas Cívico-Militares do Governo Federal; 

- Revisão do Plano Municipal de Educação, visando a melhoria da grade curricular dos estudantes 
belford-roxenses, buscando inserir as melhores práticas educacionais existentes no mundo; 



- Criação de programas de formação continuada aos professores da rede municipal, mantendo sua 
formação atualizada e adequada as melhores práticas do processo de ensino-aprendizagem; 

- Parceria com instituições religiosas, esportivas e culturais para o oferecimento de atividades no 
contraturno escolar como reforço escolar, prática esportiva, música, informática e ensino de línguas 
estrangeiras, buscando manter os jovens com ocupação fora do período escolar. 

- Criação de Plataforma Online para os estudantes da Rede Municipal de Belford Roxo e moradores 
da cidade, oferecendo atividades de reforço, deveres de casa, prática de estudos e preparação para 
provas como o Vestibular e o ENEM; 

- Ensino da história belford-roxense nas escolas, criando o sentimento de pertencimento e 
fortalecendo o orgulho de ser morador de Belford Roxo; 

- Viabilização com o Ministério da Educação e com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos 
para a expansão da oferta de creches municipais, com ampliação do horário para às 19hrs. 

- Implantação de projeto-piloto de vouchers para a educação infantil e ensino fundamental, para que 
as escolas particulares recebam aqueles que não consigam acesso a Rede Municipal de Ensino, 
combatendo a evasão escolar; 

- Criação da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte e a Cultura, promovendo o financiamento de 
atividades culturais e esportivas na cidade; 

- Viabilização com os governos Estadual e Federal, embaixadas e consulados a criação de escolas 
bilíngues públicas, em semelhança ao que já foi realizado entre a cidade de São Gonçalo e o consulado 
da França no Rio de Janeiro;  

- Adoção de modalidade de Ensino à Distância para os alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), 
oferecendo plataforma online para acompanhamento das aulas, buscando facilitar a vida de quem já 
trabalha durante o dia e deseja completar seus estudos no nível fundamental e médio; 

- Adoção de métodos e tecnologias que possam melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos de Belford Roxo como a plataforma Duolingo e do sistema matemático Kumon; 

- Criação dos Jogos Escolares de Belford Roxo, buscando integrar as escolas da cidade por meio da 
prática esportiva e promovendo os bons valores que o esporte promove na sociedade; 

- Criação de programa de apresentações culturais semanais em diversos pontos da cidade, 
incentivando a cadeia produtiva da cultura em ações como apresentações teatrais, apresentações 
musicais e exposições; 

- Criação de um sistema de avaliação de desempenho escolar municipal e um indicador de qualidade 
de gestão escolar; 
 
- Premiar escolas-modelo, a partir da melhoria dos resultados de desempenho educacional e da 
gestão vigente, por meio da criação do Sistema de Incentivo Escolar; 
 
- Realização de parcerias com universidades para levar palestras, projetos e oportunidades para 
alunos da educação infantil e ensino fundamental estimulando-os a pensar no próprio futuro e no 
seu envolvimento com universitário; 
 
- Promoção de parcerias com o Sistema S e com o setor privados para a promoção de cursos técnicos 
para a população da cidade; 
 
- Promoção de parcerias com o Terceiro Setor, Governos Estadual e Federal, iniciativa privada, 
instituições religiosas e culturais para a criação de companhia de teatro municipal e orquestra 
sinfônica; 
 



- Incentivo a criação de bandas marciais pelas escolas sediadas no município; e 

- Promoção de desfile cívico no dia do aniversário da cidade, em parceria com as Forças Armadas e as 
escolas do município. 

 

 

- Saúde 

 Com 73 equipamentos municipais de saúde pertencentes a Prefeitura de Belford Roxo entre hospitais, 
ambulatórios, unidades básicas de saúde, unidades do programa médico de família, unidades de pronto 
atendimento e centros de especialidades, a nossa cidade tem até uma elevada quantidade de equipamentos 
hospitalares, porém isto não está sendo refletido na qualidade do serviço que chega a população belford-
roxense.  

 Não são novidades na cidade de Belford Roxo notícias de falta de insumos médicos, falta de médicos e 
filas intermináveis para a marcação de exames e consultas. A pandemia causada pelo COVID-19 apenas serviu 
para mostrar diversos problemas crônicos existentes no setor, mostrando a necessidade de ser realizado um 
choque de gestão e de reorganização no setor de saúde de Belford Roxo. 

 Para resolver estes problemas, o caminho está na parceria com as Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, 
setor privado e Governo Federal, que, atuando em conjunto com a Prefeitura de Belford Roxo podem entregar 
um serviço de saúde melhor para a nossa população. As propostas para melhorar a gestão e o atendimento de 
saúde em Belford Roxo são as seguintes. 

- Criação do programa “Corujão da Saúde”, que irá alugar clínicas e hospitais privados nos turnos da 
noite e madrugada para a realização de exames, buscando a redução na fila de espera; 

- Reequipar os Postos de Saúde e unidades do Programa Médico de Família situadas na cidade, 
utilizando-se da contratação de médicos pelo programa “Médicos Pelo Brasil”, criado recentemente 
pelo Ministério da Saúde; 

- Criação do Comitê Municipal de Estudo de Doenças, buscando preparar a Rede Municipal de Saúde 
para possíveis crises causadas por pandemias ou outras condicionantes; 

- Estabelecimento de parcerias com o Corpo de Bombeiros e Forças Armadas para a alocação de 
médicos da instituição nos hospitais municipais, aproveitando-se do corpo médico da instituição ser 
elevado; 

- Realização de obras de manutenção nos hospitais e unidades pertencentes a Rede Municipal de 
Saúde, visando garantir a melhor infraestrutura na área; 

- Viabilização, por meio da Bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados e do Senado de 
recursos para construção de Unidades de Pronto Atendimento e aquisição de equipamentos 
hospitalares; 

- Viabilização da construção de um hospital-dia em Belford Roxo, dedicado a realização de exames, 
cirurgias e consultas sem caráter de urgência e emergência; 

- Realização de campanhas de vacinação em escolas e demais logradouros nos fins de semana, 
visando facilitar o acesso da população aos cuidados de saúde; 

- Digitalização de resultados de exames, visando evitar filas nos laboratórios municipais para retirada 
dos resultados e dando comodidade aos pacientes; 

- Identificar bairros com mais necessidade de atendimento e implantar unidades móveis de 
atendimento e tratamento; 



- Entrega de medicamentos para pacientes acima de 65 anos e portadores de necessidades especiais 
em casa, em moldes parecidos com o programa “Remédio em Casa”; 

- Implantação da telemedicina em Belford Roxo com fins de realizar a triagem inicial do paciente ainda 
na sua casa, buscando desafogar a rede municipal de saúde; 

- Parcerias com os Governos estadual e Federal para a construção e gestão de hospitais e unidades de 
pronto atendimento na cidade; 

- Adoção da gestão compartilhada da área de saúde com as chamadas Organizações Sociais (OS) e 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), com adoção de políticas de 
transparência e compliance, buscando evitar casos de corrupção na área de saúde; 

- Implementação de projeto-piloto de vouchers na área de saúde, sendo possível sua expansão em 
caso de sucesso;  

- Viabilização com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de construção de 
maternidade para partos de baixa e média complexidade na cidade, visando reduzir a mortalidade 
infantil na cidade, melhorando a oferta de exames pré-natal na cidade; e 

- Viabilização com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de construção de novas 
unidades hospitalares na cidade, visando desafogar a atual rede municipal de saúde. 

 

 

 

 

 

- Segurança pública 

 Belford Roxo nos dias atuais ocupa uma posição onde nenhum município gostaria de estar: somos uma 
das 123 cidades com os maiores índices de homicídio do Brasil segundo o Atlas da Violência, publicado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Atualmente, Belford Roxo tem um índice de homicídios de 
56,8 para cada 100 mil habitantes, mostrando que a ousadia de criminosos é cada vez mais elevada em nossa 
cidade. 

 Além do elevado índice de homicídios, sofremos um enorme problema envolvendo roubo de cargas na 
cidade, sendo a 54° Delegacia Policial, sediada na cidade a delegacia policial com o maior índice de ocorrências 
de tal crime, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN e do 
Instituto de Segurança Pública – ISP. Desde o início de 2020, foram 17.345 roubos de carga, 62 apreensões de 
drogas direto ao tráfico e 75 homicídios dolosos realizados em Belford Roxo. 

 Problemas com a área de segurança pública impedem muitas vezes que as políticas públicas e os 
serviços públicos cheguem a população. Embora medidas como o Segurança Presente sejam meritórias, é 
necessário o município fazer muito mais para combater a criminalidade na cidade. Chegou o tempo de 
criminosos passarem a temer as autoridades de segurança pública e da Prefeitura participar com afinco no 
combate ao crime na cidade. 

 Sabemos que a segurança pública é atribuição dos Governos Estaduais, mas o município não pode se 
furtar de colaborar com todos os mecanismos e ações que possam levar a redução dos índices criminais na 
cidade. Uma cidade segura significa maior confiabilidade para investimentos e maior liberdade para o cidadão 



de bem, que hoje fica refém de criminosos que se acham donos da cidade. As propostas para combater o crime 
em Belford Roxo são as seguintes. 

- Manutenção do acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para garantir a cidade de Belford 
Roxo no programa “Segurança Presente”; 

- Transformar a Guarda Municipal em órgão complementar de Segurança Pública, visando o desafogo 
das atividades da Polícia Militar em Belford Roxo; 

- Garantir o uso de armas de fogo pela Guarda Civil Municipal, realizando parceria com a Polícia 
Federal para o treinamento dos agentes; 

- Estabelecimento de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Polícia Militar para 
ampliação do PROERD nas escolas, buscando a conscientização dos mais jovens no combate ao uso e 
ao tráfico de drogas; 

- Viabilizar, com a Polícia Militar a aquisição de mais viaturas policiais para colaborar no combate ao 
crime na cidade; 

- Criação de Centro de Monitoramento e Controle na cidade, interligando as ações da Polícia Civil, da 
Polícia Militar e da Guarda Municipal; 

- Viabilizar a denúncia por aplicativos, desenvolvendo aplicativos disfarçados ou inserir botões em 
aplicativos prontos para denúncia de abuso contra a mulher e contra a criança; 

- Possibilitar o fechamento de ruas, com cancelas e guaritas. Caso os residentes tenham interesse 
poderem restringir o acesso à rua durante a noite; 

- Buscar, com o Governo do Estado o aumento do efetivo do 39° Batalhão de Polícia Militar e da 54° 
Delegacia Policial; 

- Estabelecer parcerias com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal 
par coibir crimes na cidade, buscando o combate da entrada de entorpecentes e armas ilegais na 
cidade, sobretudo em suas entradas; e 

- Melhorar as estruturas das companhias de Polícia Militar na cidade como o 39° Batalhão de Polícia 
Militar, oferecendo estrutura de qualidade para os policiais que atuam na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

 A infraestrutura da cidade de Belford Roxo é de se lamentar. São obras mal feitas pela gestão municipal 
que são realizadas apenas em períodos eleitorais que não atendem e não resolvem as demandas antigas dos 
belford-roxenses. Alagamentos, falta de abastecimento de água e coleta de esgoto, ruas sem asfaltamento, 
engarrafamentos, problemas na coleta do lixo, cobertura de ruas sem asfalto com concreto sem realização de 
obras de drenagem das regiões e problemas com a iluminação pública tem sido a tônica da atual gestão. 

 Se a nossa cidade quer se tornar um polo econômico visando a atração de empresas para Belford Roxo, 
oferecer uma melhor infraestrutura se faz urgente e fundamental.  Porém, a cidade esbarra na questão 
orçamentária para a realização desta magnitude de investimentos fazendo com que a gestão municipal não 
realize tais ações. Todavia, o caminho de parceria com os entes governamentais e com o setor privado podem 
fazer com que Belford Roxo melhore a sua limpeza urbana, tenha ruas com uma qualidade asfáltica melhor, 
um serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto que funcione de verdade e que preserve o meio 
ambiente. 

 As propostas que apresentamos para buscar a melhora da infraestrutura belford-roxense e que 
melhorem a mobilidade urbana na cidade são as seguintes: 

- Encerramento do contrato existente com a CEDAE para abastecimento de água e coleta de esgoto 
em Belford Roxo, realizando a concessão do serviço para a iniciativa privada, seguindo o exemplo de 
cidades como Niterói-RJ e aproveitando as oportunidades que o Marco Geral do Saneamento gera 
para os municípios; 

- Parcerias com a iniciativa privada para promoção de ações de zeladoria na cidade; 

- Criação de planos de pagamento do passe escolar, desenvolvendo um sistema de pagamento 
mensal, trimestral ou semestral com descontos progressivos; 

- Criação de programas de incentivo à reciclagem do lixo, visando reduzir a produção de material a 
ser descartado, visando desafogar o espaço do atual aterro sanitário municipal; 

- Instalação de piso tátil (podotátil) nas calçadas das vias com maior circulação de pedestres; 

- Mapeamento dos gargalos existentes no trânsito e aplicação de soluções imediatas através de 
alterações de trajeto e utilização de faixas reversíveis em horários de pico. 

- Parcerias com a iniciativa privada e com a concessionária Light para a troca do parque de iluminação 
pública para lâmpadas de LED; 

- Instalação de sistema de bombas de recalque nos pontos críticos de alagamento da cidade para 
evitar enchentes, além de obras de macrodrenagem para terminar com os alagamentos históricos em 
Belford Roxo; 

- Criação de um modelo expresso de licenciamento ambiental para determinadas atividades, com 
equipe de servidores qualificados para análise rápida de processos; 

- Viabilização, por meio de parcerias a construção de linhas de BRT (Bus Rapid Transit) e de VLT 
(veículo leve sobre trilhos) na cidade, buscando aumentar as opções de transporte público; 

- Revitalização das vias asfálticas da cidade, com realização de obras de drenagem; 



- Recapeamento e melhoria na sinalização horizontal  
e vertical das vias asfálticas; 

- Revitalização e construção de calçadas onde inexistem; 

- Revitalização e criação de mais faixas de pedestre; 

- Instalação de semáforos para pedestres; 

- Remoção de entulho contínua para desobstrução da circulação de pedestres; 

- Revitalização e criação de ciclovias e ciclofaixas; 

- Revitalização e criação de novos bicicletários estabelecendo parcerias com o setor privado, usando 
como exemplo o case da Prefeitura do Rio/Banco Itaú; 

 - Revitalização e instalação de sinalização para bicicletas; 

- Criação de cruzamentos rodocicloviários; 

 - Instalação de bicicletários nos pontos de ônibus para realização da integração intermodal; 

 

 

- Criação de corredores expressos de ônibus BRS – Bus Rapid System nas vias com maior circulação de 
veículos do município; 

 - Criação de corredores expressos onde somente ônibus e táxis com passageiros podem trafegar; 

- Construção de pontos de ônibus, estabelecendo parcerias com a iniciativa privada para exploração 
de propaganda; e 

- Parcerias com a iniciativa privada para a promoção de investimentos  na área de tratamento de 
resíduos sólidos urbanos, como usinas de biogás e aterros sanitários; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Plano de Governo Municipal da Pessoa com 
Deficiência 

 
Objetivo Geral: 
Contribuir para a implementação das diretrizes e metas na garantia de direitos às pessoas com deficiência no 
Município de Belford Roxo. 

 
Objetivos Específicos: 
Coordenar e articular com os diversos órgãos do Município para o desenvolvimento de ações específicas nas 
respectivas áreas de atuação; 
Identificar oportunidades de potencialização de ações nas outras esferas de governo e poderes; 
Direcionar as ações dos programas de governo sob os marcos regulatórios institucionalizados; 
Promover a participação do Conselho Municipal no acompanhamento do Plano Municipal da Pessoa com 
Deficiência; 
Promover a participação de entidades representativas nas discussões de acompanhamento e aperfeiçoamento 
das ações contempladas no Plano; 
Fortalecer a política de proteção social no que tange às pessoas com deficiência; 
Promover e garantir políticas públicas de atenção à saúde da pessoa com deficiência e de prevenção; 
Fomentar a realização de pesquisas e articulação de redes de apoio às pessoas com deficiência; 
Garantir o acesso e a permanência da pessoa com deficiência a uma educação que favoreça o seu pleno 
desenvolvimento e sua inclusão social; 
Promover a inclusão produtiva das pessoas com deficiência, por meio de ações de iniciação, qualificação e 
acesso ao mercado de trabalho formal ou apoiado, de geração de renda e de empreendedorismo, estimulando 
a sua autonomia; 
Implementar a acessibilidade para pessoas com deficiência, por meio da remoção de barreiras arquitetônicas e 
urbanísticas, de comunicação e de informação, assegurando a utilização de tecnologias assistivas, 
equipamentos e serviços que favoreçam a sua autonomia e inclusão social; 
Promover ações que assegurem o respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência 
fomentando o imaginário coletivo e individual para o conhecimento das capacidades e contribuições das 
pessoas com deficiência; 
Fomentar atitudes receptivas em relação aos direitos da pessoa com deficiência, promover percepção positivas 
e maior consciência social; promover o reconhecimento das habilidades e potencialidades e de suas 
contribuições ao mercado de trabalho; 
Disseminar informações que facilite o processo de mudança, sendo utilizada para combater preconceitos, 
neutralizar estigmas e fortalecer o poder conferido ao cidadão para agir de forma consciente sobre as questões 
da deficiência; 
Promover acessibilidade para pessoas com deficiência no turismo; 
Ampliar o acervo de obras em formatos acessíveis nas bibliotecas públicas; 
Incentivar a iniciação de práticas esportivas para pessoas com deficiência e a prática do paradesporto; 
Promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e o respeito pela sua dignidade. 

 
Ações por Eixos Temáticos: 

 
I - À Secretaria da Saúde: 

 
1. Implantar programas e ações voltados à prevenção das deficiências, inclusive prevenções adicionais às 
crianças e idosos; 
2. Implementar diretrizes incluindo parcerias interinstitucionais para a proteção da saúde da pessoa com 
deficiência, sua reabilitação e a prevenção de agravos, promovendo sua capacidade funcional e desempenho 
humano, contribuindo para sua inclusão em todas as esferas da vida social; 



3. Definir protocolos de Serviços Especializados de Saúde e protocolos para o Diagnóstico, Terapêutica e 
Assistência da Pessoa com Deficiência Intelectual; 
4. Aperfeiçoar as atividades de prevenção por meio da qualificação do pré-natal de forma a evitar o pré-natal 
tardio, garantir a realização do pré-natal desde o 1º mês de gestação e realizar o acompanhamento dos bebês 
de risco; 
5. Implantar ações voltadas à estimulação oportuna, no atendimento de crianças (0 a 6 anos) que possuem risco 
para deficiências favorecendo seu desenvolvimento global; 
6. Estabelecer ações intersetoriais e promover estratégias de educação permanente em saúde, visando a 
aquisição o aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes para atenção à pessoa com deficiência; 
7. Ofertar serviços de apoio técnico e especializado às famílias/cuidadores para prover o cuidado e melhor 
qualidade de vida; 
8. Definir Política de Atendimento em Saúde para pessoas com deficiência em processo de envelhecimento; 
9. Promover intercâmbio de experiências e estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas que busquem 
o aperfeiçoamento a inovação de tecnologias e a disseminação de conhecimentos voltados a promoção da 
saúde, a prevenção, ao cuidado e a reabilitação/habilitação das pessoas com deficiência; 
10. Promover mecanismos de formação continuada para profissionais de saúde em todos os níveis de 
hierarquização de serviços, visando o isolamento social e garantindo o acesso a serviços e tratamento 
igualitário; 
11. Gerar e disseminar informações sobre os direitos de saúde das pessoas com deficiência; 
12. Garantir uma rede de serviços de reabilitação integrada, articulada, efetiva e humanizada nos diferentes 
pontos de atenção à saúde no território, qualificando o cuidado, por meio do acolhimento e classificação do 
risco, para atender as pessoas com deficiência; 
13. Construir indicadores capazes de monitorar e avaliar a qualidade dos serviços e a resolutividade da atenção 
à saúde da pessoa com deficiência; 
14. Promover a disponibilidade, o conhecimento e o uso dispositivos e tecnologias assistivas, projetados para 
pessoas com deficiência e relacionados com habilitação e reabilitação. 
15. Garantir Orçamento Público e Financiamento para serviços especializados de saúde à pessoa com 
deficiência intelectual; 
16. Implantar política que tenha como objetivo reduzir a mortalidade, contribuir para a redução da 
morbimortalidade e das manifestações secundárias e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de 
incapacidade e cuidados paliativos; 
17. Adotar mecanismos de monitoramento, avaliação e auditoria, com vistas à melhoria da qualidade das ações 
e dos serviços ofertados, considerando as especificidades dos serviços de saúde e suas responsabilidades; 
18. Implantar o acolhimento e a humanização no cuidado à pessoas com deficiência intelectual e múltipla em 
domicílio, instrumentalizando e orientando cuidadores e familiares, contribuindo para a qualidade de vida e 
promovendo ações de atenção básica e especializada que auxiliem a autonomia no ambiente familiar; 

 
II - À Secretaria da Educação: 

 
1. Zelar pelo cumprimento dos critérios de elegibilidade dos alunos com deficiência Intelectual a serem 
atendidos na rede regular de ensino e nas escolas especiais; 
2. Estabelecer programas de monitoramento e avaliação continuada dos alunos com deficiência intelectual em 
parceria com instituições públicas e privadas especializadas em educação especial; 
3. Promover a integração do corpo docente com a equipe pedagógica especializada, visando à construção 
conjunta de soluções para o sucesso de ensino/aprendizado da pessoa com deficiência intelectual; 
4. Orientar o processo de avaliação e acompanhamento dos alunos com deficiência intelectual atendidos na 
rede regular de ensino e nas escolas especiais conveniadas; 
5. Fortalecer a formação dos professores e a comunidade escolar da rede regular de ensino, especificamente 
quanto à adaptação curricular dos alunos com deficiência intelectual, com vistas a garantir uma educação 
inclusiva efetiva; 
6. Ampliar a formação continuada e especializada dos profissionais de educação tendo como foco a 
sensibilização, o planejamento, metodologias, recursos tecnológicos para a efetivação da educação inclusiva; 
7. Ampliar a atendimento educacional especializado na rede estadual de ensino; 
8. Promover a atuação de profissionais de apoio especializado (interprete de libras, guia-interprete e 
professores para suporte à comunicação alternativa); 



9. Estabelecer parcerias de modo que as creches e as escolas de educação infantil possam ter profissionais 
capacitados para atender crianças com deficiências; 
10. Propor e/ou incidir que a temática da deficiência seja incluída como um dos temas transversais do 
professor em sala de aula; 

 
III - Á Secretaria de Desenvolvimento Social: 

 
1. Realizar diagnóstico e ampliar a oferta de Serviços da Rede de Proteção Básica e da Rede de Proteção 
Especial de Média e Alta Complexidade às pessoas com deficiências, observando a vulnerabilidade, risco social e 
o perfil socioeconômico destas pessoas; 
2. Desenvolver protocolos e ampliar canal de denúncias de quaisquer formas de violência, discriminação e 
violação de direitos humanos das pessoas com deficiência; 
3. Criação de banco de dados de entidades que trabalhem ou militem na área de direitos humanos, 
contemplando o segmento relativo a pessoa com deficiência; 
4. Divulgação de informações e orientações sobre direitos assegurados em lei e rede de serviços para pessoas 
com deficiência; 
5. Disponibilização em home pages da secretaria de direitos de link com informações sobre os direitos básicos e 
os crimes previstos em legislação de proteção à pessoa com deficiência, bem como elaboração de cartilha de 
delegacia especializado de atendimento a pessoa com deficiência e ao idoso com o mesmo propósito; 
6. Viabilizar a inclusão de pessoas com deficiências na rede de Proteção Social; ampliar o atendimento 
domiciliar para pessoas com deficiências, em especial, aos beneficiários do BPC e de programas de transferência 
de renda, visando à prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais; 
7. Qualificar e capacitar a rede SUAS para atendimento da pessoa com Deficiência Intelectual na perspectiva da 
oferta de serviços, e da defesa e garantia de direitos; fortalecer a rede de proteção às pessoas com deficiência 
intelectual, prevenindo o enfrentamento às situações de violência sofridas por esta população, articulando com 
o sistema de garantia de direitos (Promotoria e Defensoria Pública) e outras políticas públicas; 
8. Definir políticas de atendimento em todos os ciclos de vida à pessoa com deficiência, com maior necessidade 
de apoio e ou vulnerabilidade social; 
9. Ampliar os serviços de acompanhamento, monitoramento, assessoramento técnico e cofinanciamento para 
implantação do serviço de residência inclusiva (alta complexidade); 
10. Acompanhamento, monitoramento, assessoramento técnico e cofinanciamento para Serviço de Proteção 
Social Especial em Centro-Dia para pessoas com deficiência em situação de dependência e suas famílias; 

 
IV - À Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho: 

 
1. Promover a inclusão produtiva das pessoas com deficiência por meios de ações de acesso ao mercado formal 
de geração de renda e de empreendedorismo, estimulando a sua autonomia; 
2. Aumentar o número de pessoas com deficiência intelectual incluídas no mercado de trabalho formal e 
realizar campanhas informativas e/ou educativas que favoreçam a sua inclusão; 
3. Estabelecer parcerias de forma a promover a iniciação, qualificação e inclusão profissional para pessoas com 
deficiências de acordo com as demandas de cada território; 
4. consolidar um sistema de busca ativa de pessoas com deficiência para a avaliação, capacitação e inclusão 
profissional; 
5. Adaptar os cursos profissionalizantes existentes às pessoas com deficiência intelectual, flexibilizando e 
individualizando o ensino e favorecendo o pleno desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, 
habilitando-o para inserção no mercado de trabalho; 
6. Instituir programa de acompanhamento e apoio das pessoas com deficiência por equipe multidisciplinar 
durante o estágio probatório nas administrações públicas, a fim de verificar a compatibilidade da deficiência 
com as atribuições do cargo; 
7. Garantir orçamento anual para o financiamento das ações de iniciação, qualificação e inserção no mercado 
de trabalho; 
8. Oferecer e disseminar o emprego apoiado como uma alternativa para ampliar as oportunidades de emprego 
às pessoas com deficiência intelectual; 
9. Promover formação continuada aos profissionais da rede de educação para atuar nas ações de iniciação, 
qualificação e inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho; 



10. Desenvolver políticas de incentivo fiscal a empresas que apoiem e invistam em acessibilidade e tecnologias 
assistivas para a inclusão de pessoas com deficiência, independente da lei de cotas; 
11. Realizar estudo longitudinal da inclusão e permanência das pessoas com deficiência intelectual no mercado 
de trabalho; 

 
V - À Secretaria de Esporte, Lazer: 

 
1. Incentivar a participação dos alunos com Deficiência Intelectual nas Olimpíadas Escolares, respeitando-se as 
suas especificidades; 
2. Aumentar o número de provas de atletismo e natação, bem como o número de classes funcionais, que 
contemple os casos de atletas com maior comprometimento, nos jogos regionais, jogos abertos e 
paraolímpicos; 
3. Estabelecer programa de avaliação física para todos os alunos em especial a pessoas com deficiências, antes 
do início das atividades; 
4. Qualificar e capacitar os profissionais e técnicos desportivos (analistas socioculturais); incentivar, divulgar e 
aumentar o número e a proporção de bolsistas do Programas esportivo; 
5. Incentivar o financiamento de projetos que fomentem a inclusão pelo esporte aos deficientes intelectuais 
através de Incentivo ao Esporte, com divulgação às entidades que atendem esse público; 
6. Incentivar o financiamento de convênio que fomentem a inclusão pelo esporte de deficientes intelectuais; 
7. Realização de seminários de divulgação do paradesporto para universitários, profissionais de educação física, 
gestores, pessoas com deficiência e entidades. 

 
VI - Á Secretaria da Cultura: 

 
1. Incentivar e apoiar a realização de Festivais de Arte, Oficinas Culturais e Ações Educativas em parceria com 
instituições que atenda pessoas com deficiência intelectual, para que a fim de promover a multiplicação de 
boas práticas da arte e cultura no Estado; 
2. Incentivar o financiamento de convênios que fomentem a inclusão pela arte de pessoas com deficiência; 
3. Qualificar e capacitar profissionais da área de Artes; 
4. Realizar, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a sensibilização e capacitação 
dos funcionários das Organizações Sociais de Cultura, Secretaria e Diretorias de Cultura do município, sobre a 
acessibilidade e inclusão das pessoas com Deficiência Intelectual; 
5. Observância da acessibilidade enquanto critério ou diretriz na avaliação de projetos culturais, fomentados ou 
incentivados pela Secretaria de Cultura; 

 
VII - Á Secretaria de Segurança Pública: 

 
1. Articular e mobilizar, por meio da Procuradoria Geral do Município, as Promotorias da Família, Infância e 
Juventude, Pessoa com Deficiência e Idoso para que tenham informações qualificadas sobre a Deficiência 
Intelectual; 
2. Articular e mobilizar a Defensoria Pública do Estado, por meio da Defensoria Pública Geral, para que tenham 
informações qualificadas sobre a Deficiência Intelectual; 
3. Promover, proteger e assegurar o exercício pleno equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e o respeito pela sua dignidade; 
4. Garantir a participação política das pessoas com deficiência a fim de que possam advogar em causa própria, 
promovendo o progresso para mais políticas públicas inclusivas; 
5. Promover a qualidade de vida enquanto diretriz, sendo responsabilidade social compartilhada, garantindo a 
participação de todos os cidadãos em iguais condições de direitos, nos vários aspectos da vida diária das 
comunidades. 

 
 
 
 
 



VIII - Á Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação: 
 

1. Investir na produção e oferta de tecnologias assistivas destinadas às pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla 
2. Disseminar boas práticas de inclusão; 
3. Realizar estudos e pesquisas em favor da prevenção, inclusão e melhoria da qualidade de vida da pessoa com 
Deficiência Intelectual; 
4. Implementar acessibilidade para pessoas com deficiência por meio da remoção de barreiras arquitetônicas e 
urbanísticas de comunicação e informaçã



Plano de Comunicação Social e  Marketing 
Digital de Governo Municipal  
 
Objetivo Geral: 
Contribuir para a implementação de um Aplicativo que fomente a transparência  da 
publicação dos Atos Oficiais e outros serviços, facilitando a Comunicação da 
Prefeitura junto aos Servidores e População. Além da inserção do Marketing Digital 
aos Microeempreendedores Individuais e Comerciantes do Município. 

 
Objetivos Específicos: 
 

1. Promover um Aplicativo destinado a Servidores e População de Belford 
Roxo, portando usuário e senha previamente definidos para cada; 

2.  Dentro do Aplicativo, a criação de  um portal da Transparência relatando a 
publicação dos Atos Oficiais de Belford Roxo; 

3. Todo e qualquer Ato Oficial deverá ser Publicado junto ao site da Prefeitura, 
no Aplicativo, nas Mídias Internas ( boletim, telão, mural intranet, 
campanhas internas etc) das Empresas Públicas do Município e nas Redes 
Sociais Oficiais do Município, tendo a sua comunicação adaptada para cada 
meio; 

4. Ainda na parte dos Atos Oficiais, haverá uma aba, destinada á prestações de 
contas do Município; 

5. Para Servidores: Emissão de Contraques, Folha de Pagamento, Férias, 
Campanhas Internas, Inscrições de Cursos de Aperfeiçoamento para o 
servidor; 

6. Para Servidor e População: Serviço de Imposto de Renda online;  
7. Inscrições em Concursos; 
8. Para População uma aba com informações de : Como se tornar um 

Microempreendedor Individual ? 
9. Para População: Usando o Marketing Digital para aumentar suas vendas;  
10.  Para População: Inscrição de cursos profissionalizantes onlines ou 

presenciais nas áreas de Marketing Digital e E-comerce. 
 
 
 
 
 

 
 
Ações por Eixos Temáticos: 

 
 
I - À Secretaria da Educação: 

 
1. Zelar pela capacitação do Servidor criando cursos onlines de 



aperfeiçoamento e recliclagem; 
2. Zelar pela capacitação proficionalizante do comerciante local do município; 
3.  Promover a capacitação de jovens através de cursos presenciais ou onlines . 

 
 
II- À Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho: 
 

1. Zelar pela  legalização do Microempreendedor Individual; 
2. Promover a inserção de jovens ao Mercado de trabalho; 

 

II- Á Secretaria de Desenvolvimento Social: 
 

1. Promover a  transparência na Publicação de Atos Oficiais; 
2. Promover uma melhor comunicação junto a Prefeitura e Servidores; 
3. Promover transparência na Comunicação entre Prefeitura e População. 

 
 


