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1 – INTRODUÇÃO 

O presente plano de governo apresenta as principais propostas do candidato Dr. 

Serginho para exercer o cargo de Prefeito Municipal na administração pública do 

Município de Cabo Frio no período 2021-2024. 

O conteúdo do presente plano foi desenvolvido a partir da grande experiência do 

Dr. Serginho em sua atuação no setor público e no seu imenso amor pela cidade de Cabo 

Frio. De família tradicional da cidade, neto de José Gonçalves e Dona Vanda, filho de Tia 

Vaninha e Sérgio Luis, Dr. Serginho não só nasceu em Cabo Frio, como escolheu a cidade 

para viver, criar sua família e exercer a sua profissão. É pai orgulhoso de Maria Antônia e 

marido dedicado de Aline, vocações que significam bastante para ele. 

Quanto a sua experiência no poder público, onde atua há mais de 12 anos, seja 

atuando na área jurídica, no exercício do cargo de Procurador Geral de vários municípios 

da região, ou, mais recentemente, atuando na área política, estando Deputado Estadual do 

Rio de Janeiro, o Dr. Serginho mostrou sua habilidade e dedicação com a administração 

pública e no cuidado com o interesse da população. Ademais, a elaboração desse 

instrumento contou com a ajuda de colaboradores de alta expertise em suas áreas e pessoas 

dedicadas com a cidade de Cabo Frio. 

O modelo de gestão a ser implantado levará em conta não só instrumentos de 

planejamentos rigorosos, para atuar com o máximo de eficiência e transparência, levando 

a cidade de Cabo Frio a atingir um posicionamento compatível com sua importância, mas 

também os valores que são caros a toda a população e que levaram o Brasil a um novo 

caminho em âmbito nacional com a eleição do Presidente Jair Bolsonaro, quais sejam: 

valorização da família, da propriedade privada e da liberdade econômica; a luta contra a 

ideologia de gênero e a sexualização precoce das crianças, principalmente dentro das 

escolas; a luta contra o aborto; a luta contra a discriminação da religião cristã;  a luta contra 

o socialismo; e a luta contra a corrupção. 

Todas as propostas, objetivos e projetos contemplados neste plano, visam fazer de 

Cabo Frio uma cidade mais próspera, forte e desenvolvida, bem como aproximar as ações 

políticas da vontade popular,  de modo a recolocar nas mãos da população efetivamente o 

controle da sua cidade, deixando de atender à vontades de grupos políticos, para atender 

aos verdadeiros donos no poder. 

Tornar Cabo Frio uma grande cidade novamente, passa necessariamente por uma 

atuação responsável, pois “o preço da grandeza é a responsabilidade” (Winston Churchill). 

Por fim, é importante dizer que esta eleição servirá para colocar o município de 

Cabo Frio alinhado com o novo jeito de fazer política inaugurado pelo nosso Presidente 
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Jair Messias Bolsonaro, que coloca a vontade e os valores populares acima de qualquer 

interesse político ou partidário. 

2 DOS OBJETIVOS PRINCIPAIS DE ATUAÇÃO 

 Esse plano de governo tem como objetivos centrais de atuação, dos quais 

decorrerão todas as ações planejadas pelo governo, os seguintes: (i) crescimento 

econômico; (ii) desenvolvimento humano; (iii) sustentabilidade ambiental; (iv) boa 

administração pública; (v) proteção dos valores da população. 

 Os referidos objetivos serão explanados de forma mais geral abaixo e em ordem 

que não caracteriza preferência, mas apenas mera disposição. As ações, projetos e 

propostas mais específicas serão tratadas em tópico próprio. 

 

2.1 DO CRESCIMENTO ECONÔMICO. 

 Um dos principais objetivos desse plano de governo é o restabelecimento do 

crescimento econômico do município de Cabo Frio, para melhorar a qualidade de 

vidas dos munícipes e criar um modelo econômico que não dependa principalmente da 

administração pública.  Esse restabelecimento e crescimento da economia municipal dar-

se-á principalmente através do desenvolvimento de um ambiente adequado para a melhoria 

das atividades econômicas já existente ou para atrair novas atividades econômicas; do 

melhoramento da infraestrutura e mobilidade urbana; da realização de ações setoriais de 

fomento às atividades econômicas tradicionais de Cabo Frio;  do fortalecimento do turismo 

na cidade, nossa vocação natural, bem como da diminuição das despesas públicas e 

aumentos das receitas, de modo a evitar déficits fiscais. 

 

2.2 DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. 

Um dos principais objetivos desse plano de governo é recuperar os elementos 

essenciais para o pleno desenvolvimento humano do munícipe mediante um 

conjunto de ações nas áreas de assistência social, esporte, lazer, educação, habitação, 

acessibilidade, cultura, proteção da criança, do adolescente e do idoso, tecnologia e 

segurança. Esse pleno desenvolvimento dar-se-á principalmente através de programas de 

dispensação de auxílios emergenciais aos mais necessitados; de programas de habitação 

que garantam o direito à moradia da população mais necessitada; do fomento público à 

realização de práticas desportivas, principalmente pelas crianças, adolescentes e idosos; do 

fomento de práticas educacionais voltadas para a perspectiva da educação baseada em 

evidências científicas e da maior participação da família nas decisões escolares; do combate 
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a políticas identitárias e desagregadoras; de ações que valorizem a cultura tradicional do 

município;  da valorização do uso da tecnologia para aperfeiçoamento e pesquisa; e de 

ações de segurança que consigam não só proteger a integridade da vida do cidadão como 

do seu patrimônio. 

 

2.3 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Um dos principais objetivos desse plano de governo é preservar o meio ambiente 

na medida em que este proporciona oportunidades econômicas sustentáveis, 

oportunidades de lazer e oportunidades de aprendizado. Ademais é uma obrigação nossa 

utilizar o meio ambiente de forma sustentável para que este seja utilizado pelas gerações 

futuras.  Essa utilização sustentável do meio ambiente dar-se-á principalmente através de 

investimento em turismo ecológico, seja ele em parques ambientais ou em unidades 

marinhas; de investimento no setor verde para geração de recursos; de investimento em 

saneamento básico; da criação de parques, jardins e unidades de conservação; da busca por 

certificação de selos sustentáveis; da realização de eventos educacionais na área de meio 

ambiente. 

 

2.4 DA BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Um dos principais objetivos desse plano de governo é resgatar as boas práticas 

da administração pública, uma vez que a boa administração do serviço público é um 

dever jurídico e social imposto ao servidor público, seja ele do quadro técnico ou político 

da Administração. Essa boa administração pública dar-se-á principalmente através da 

implantação das melhores práticas de governança administrativa; da capacitação dos 

funcionários públicos do município; da implementação de projetos para captação de 

investimentos públicos e privados; do incentivo com o aumento de receitas e da diminuição 

de despesas públicas; da implementação de práticas que impeçam a malversação de 

recursos públicos; do planejamento na execução das atividades e elaboração de indicadores 

de performance. 

 

2.5 DA PROTEÇÃO DOS VALORES DA POPULAÇÃO. 

 Um dos principais objetivos desse plano de governo é fazer com que os valores 

da população de Cabo Frio sejam observados nas ações políticas da nossa cidade, 

pois por muito tempo o meio político se distanciou da vontade e dos anseios da população 

criando um abismo entre o que a população quer e as ações implementadas.  A população 
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de todo o Brasil, assim como a população de Cabo Frio, já demonstrou que possui valores 

conservadores que são imprescindíveis.  Esta proteção dar-se-á principalmente através de 

ações que valorizem a família, diminuindo o poder de ingerência da Administração Pública 

em questões de cunho familiar; de ações que valorizem a propriedade privada e a livre 

iniciativa; de ações que garantam a liberdade de expressão e de pensamento; do repúdio a 

qualquer medida administrativa que de alguma forma possa contribuir para a prática do 

aborto; do repúdio às ideias associadas à ideologia de gênero e à sexualização precoce das 

crianças nas escolas; de ações que garantam a liberdade religiosa, principalmente o combate 

à perseguição que vem ocorrendo aos cristãos;  e do repúdio a qualquer tentativa de 

implantar práticas socialistas no governo municipal e do combate ferrenho à corrupção. 

 

3. DAS PROPOSTAS DE GOVERNO. 

As propostas do governo serão apresentadas por áreas de atuação e irão conter um 

breve diagnóstico da situação atual, as diretrizes a serem seguidas, as metas a serem 

alcançadas e os projetos que vão ser implementados. 

 

3.1 DO DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

Atual estado:  A economia da cidade de Cabo Frio é altamente dependente de repasses 

estaduais e federais (FPM, ICMS, IPVA) e do dinheiro dos repasses dos royalties, mesmo 

tendo um enorme potencial de arrecadação com atividades próprias e áreas para atração 

de indústrias e investidores. Soma-se a essa dependência, o fato de que a maior parte da 

população obtém a sua renda direta ou indiretamente da prefeitura, que, por sua vez, aloca 

e gasta mal os recursos públicos gerando um déficit fiscal e financeiro.  Por fim, embora 

Cabo Frio possua um aeroporto de padrão internacional para ser usado no 

desenvolvimento econômico da cidade, esta não possui a infraestrutura necessária para um 

efetivo crescimento econômico, bem como necessita de um melhor planejamento urbano. 

 

Diretrizes: 

• Buscar a celebração de parcerias público-privadas para trazer investimentos em 

infraestrutura e em atividades econômicas na cidade; 

• Estruturação da política municipal urbana e territorial que promova padrões de 

urbanização sustentável, incluindo uma qualidade de vida adequada para moradores; 

• Contribuir com o estabelecimento de sistemas financeiros progressivos para 

moradia tornando o solo, os terrenos urbanizados e a moradia acessíveis para todos 
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• Promoção de parcerias dinâmicas, incluindo com o setor privado, para garantir que 

o planejamento urbano e territorial coordene a localização e a distribuição espacial 

de atividades econômicas, apoiando-se em economias de escala e de aglomeração, 

proximidade e conectividade, contribuindo então para o aumento da produtividade, 

concorrência e prosperidade; 

• Desenvolver áreas e setores estratégicos da cidade com a criação de polos de apoio 

comercial e de tecnologia da informação; 

• Realizar ações setoriais de fomento as atividades econômicas tradicionais de Cabo 

Frio e a implantação de outras; 

• Fomentar o turismo no município; 

• Realizar boas práticas administrativas para evitar o desperdício de gastos públicos e 

uma maior efetividade na sua aplicação; 

• Buscar a diminuição de gastos públicos em conjunto com o aumento de receita;  

• Desburocratizar a atividade econômica do município; 

• Melhoramento da malha viária para escoamento de produção;  

• Desenvolver transporte Aquaviário no canal do Itajurú; 

• Desenvolver polo náutico comercial e industrial; 

• Planejar o desenvolvimento de infraestrutura de forma a facilitar a acessibilidade 

por toda a população; 

Metas: 

• Aumentar as parcerias público-privadas nos setores de indústria e infraestrutura; 

• Implantar os polos de desenvolvimento de apoio comercial, industrial e de 

tecnologia da informação. 

• Ter políticas urbanas mais claras e efetivas; 

• Diminuir a regulação das atividades econômicas pelo município; 

• Implantar o orçamento “base zero”. 

• Aumentar o investimento nas atividades econômicas tradicionais de Cabo Frio; 

• Aumentar ações de formação e atualização de boas práticas administrativas para os 

servidores; 

• Readequar o número de Secretarias e cargos da estrutura administrativa municipal; 

• Estimular a adaptação e melhoria dos meios de hospedagem; 

• Regularização fundiária nas regiões mais carentes; 

• Criação de polo náutico comercial e industrial; 

• Criação de transporte Aquaviário; 

• Criação de centro comercial de atividade pesqueira em Tamoios; 
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• Garantir a implementação de infraestrutura na cidade, que garanta a acessibilidade 

de todos, especialmente a população com alguma restrição de locomoção; 

Ações 

• Implementar o programa Cabo Frio PPP, para viabilizar e acompanhar os projetos 

e propostas de Parcerias Público-Privadas voltadas para o desenvolvimento 

econômico da cidade. 

• Propor benefícios legais e agilizar os trâmites burocráticos, eliminando gargalos de 

desenvolvimento; 

• Criação de grupo de trabalho para garantir que a implantação de uma nova 

infraestrutura na cidade, observe a acessibilidade de toda a população; 

• Criar um portal de comércio eletrônico para os produtos e serviços de Cabo Frio; 

• Estabelecer parceria com entidades de apoio como SENAC, SEBRAE, FIRJAN e 

SENAT; 

• Estruturar o Conselho Gestor das PPP. 

• Fortalecer a garantia prevista na Lei Municipal 2.905/2017. 

• Implantação de um centro de convenções; 

• Elaboração de um plano estratégico de turismo; 

• Criação de grupo de trabalho para revisar, atualizar e compatibilizar os instrumentos 

urbanísticos de Cabo Frio; 

• Celebrar acordo com a União para assumir a gestão das praias marítimas urbanas e 

não urbanas, que se localizam no município, para exploração econômica. 

• Estimular o plano de gerenciamento costeiro; 

• Realizar, rotineiramente, pesquisas de oferta hoteleira para dimensionar a 

necessidade de requalificação dos meios de hospedagem; 

• Criar o programa “Orçamento Municipal Base Zero”, de modo que cada gestor 

tenha que justificar suas demandas por recursos públicos, e não mais com base em 

gastos anteriores; 

• Implementar base de apoio de produção, tecnológico e comercial à zona rural de 

Cabo Frio, para estímulo da produção agrícola e valorização do produtor rural; 

• Renegociação da dívida consolidada da Prefeitura Municipal juto ao Governo 

Federal, para não prejudicar os repasses federais; 

• Projeto de regularização fundiária para garantia do direito social de moradia; 

• Implantação do projeto ORLA em parceria com o Governo Federal, para uma 

gestão integrada da Orla marítima do município; 
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3.1.1 ALGUMAS AÇÕES SETORIAIS 

3.1.1.a  Pesca. 

• Estimular a melhoria da rentabilidade da atividade pesqueira, e consequentemente 

aumentar a oferta de trabalho nessa área; 

• Atualizar o inventário ictiológico, mapeamento e programas de capacitação, 

proporcionando aumento da eficiência na atividade pesqueira da região;  

• Estabelecer apoio financeiro e tecnológico para que as atividades pesqueiras possam 

buscar condições para modernizar suas instalações e procedimentos, agregando 

valor final ao pescado; 

• Apoiar cooperativas de pescadores artesanais; 

3.1.1.b  Indústria de confecção e Moda Praia. 

• Reestruturar o polo econômico de produtos ligados à moda praia, explorando o 

potencial do município mediante a profissionalização dos envolvidos nessa 

atividade, consolidando a imagem de Cabo Frio em nível nacional e internacional; 

• Estabelecer a marca “Cabo Frio”, como uma marca de prestígio nacional; 

• Estabelecer parcerias institucionais e acadêmicas (UFF, UVA, ESTÁCIO, 

FACIARJ e ACIA); 

• Ajudar na viabilização de canal de distribuição dos produtos de moda praia no 

mercado interno e externo; 

• Estudar um programa de financiamento para implantação de programa para 

formação e aperfeiçoamento profissional, inovação e renovação do parque de 

equipamentos; 

3.1.1.c  Empreendedorismo. 

• Implementar a pedagogia empreendedora básica já na educação básica; 

• Implantar amplo programa de incubadoras de empresa; 

• Atuar junto ao governo estadual para instalação de dois polos do Projeto FAETEC 

em Cabo Frio (Tamoios e Grande Jardim); 

3.1.1.d Atividades comerciais. 

• Apoiar a Associação Comercial de Cabo Frio e as atividades comerciais da cidade; 

• Estimular aos estabelecimentos que se adequem a tematização orientada pelo setor 

de cultura e turismo para os ambientes e estabelecimentos de apelo turísticos; 

• Realizar parceria com a iniciativa privada para realizar cursos de capacitação e de 

qualificação profissional voltado para o setor comercial; 

• Realização de políticas de amparo ao pequeno comerciante. 
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3.2  SAÚDE 

Atual estado: Deixando qualquer viés ideológico de lado, não é difícil perceber que o 

cidadão cabofriense deveria ter um atendimento de saúde melhor, haja vista o montante 

de recursos destinados à Saúde. Somente no ano de 2019, a Prefeitura de Cabo Frio gastou 

mais de 200 milhões de reais com Saúde.  Entretanto, mesmo com este elevado montante, 

o que se vê na saúde de Cabo Frio são: problemas administrativos e estruturais; problemas 

técnicos/médicos; desvalorização do profissional da saúde; falta de integração com a rede 

de atenção básica; falta de um atendimento humanizado; malversação de recurso público; 

a precarização da rede própria do município para privilegiar a contratualização com o setor 

privado;  problemas de planejamento e licitatórios; e mau gestão dos recursos materiais e 

humanos. Não há dúvidas de que esta é a área que mais deixa a desejar no município de 

Cabo Frio. 

Diretrizes: 

• Buscar realizar planejamento em saúde de médio e longo prazo; 

• Valorizar os profissionais da saúde; 

• Promoção e proteção da saúde da mulher e da criança; 

• Informatização das unidades de saúde; 

• Integração das unidades Hospitalares e de emergência com a atenção básica; 

• Reorganização da estrutura de saúde do município, para melhorar a sua eficiência e 

diminuir gastos desnecessários;  

• Aumento da conscientização da população sobre boas práticas de saúde; 

• Investimento em atenção básica; 

• Integração de todas as áreas que lidam com saúde; 

• Fomentar boas rotinas administrativas; 

• Aprimorar os processos de saúde; 

• Priorizar o atendimento às crianças e idosos; 

• Fortalecimento do sistema municipal de saúde; 

• Humanizar do atendimento nas unidades de saúde do município; 

• Fornecer o acesso integral à saúde, de modo que o cidadão tenha atendimento tanto 

nas situações de baixa complexidade até o tratamento de alta complexidade; 

• Descentralização do atendimento médico; 

• Facilitação na marcação de exames e de consulta, principalmente através da 

marcação pela internet e posto de saúde local; 

• Busca de soluções administrativas para a solução de demandas judiciais na área de 

saúde; 

• Valorização das práticas de ensino da saúde nas escolas; 
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• Valorização de ações de promoção e proteção à saúde das gestantes e recém 

nascidos; 

• Utilização de técnicas de negociação e abordagens de pessoa; 

• Promoção da saúde em conjunto com o Governo Federal; 

• A integração das vigilâncias em saúde; 

Metas: 

• Criar instrumento de planejamento de médio e longo prazo e realizar 

acompanhamentos periódicos; 

• Aumentar a remuneração dos profissionais da saúde para fazer frente aos outros 

municípios; 

• Aumentar o número de cursos de formação dados aos profissionais da saúde, para 

melhorar a capacitação; 

• Criar cursos de formação voltados para o atendimento humanizados dos pacientes 

e seus familiares; 

• Chegar a 100% das unidades de saúde informatizadas ao fim do mandato; 

• Chegar a 100% de integração dos hospitais e unidades de emergência com as 

unidades de atenção básica; 

• Aparelhar a vigilância Sanitária do Município para realização de práticas de 

prevenção de agravos à saúde da população; 

• Criação do Departamento de Vigilância Ambiental e Combate aos Vetores no 

Segundo Distrito do município; 

• Criar a Câmara de Conciliação da Saúde; 

• Criar grupo de trabalho voltado para análise das demandas de saúde da população, 

para buscar soluções e melhorar o sistema; 

• Aumentar os valores gastos com atenção básica; 

• Aumentar o número de altas em relação ao de internações; 

• Criar parceria com a Secretaria de Educação para realização de práticas de 

promoção à saúde e prevenção de agravos para com as crianças; 

• Redução da morbidade/mortalidade materna e infantil; 

• Reabertura Hospital da Criança; 

• Restruturação das Comissões de Verificação de Óbitos e Revisão de Prontuários; 

• Reestruturar a Ouvidoria da Saúde; 
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Ações: 

• Implantação de projeto para informatizar todas as unidades de saúde; 

• Implantação de prontuário único eletrônico, com a integração das informações das 

unidades de saúde sobre o paciente; 

• Implantação de programa eletrônico para integralizar toda a rede de saúde 

municipal, estabelecendo contato direito entre a Secretaria de Saúde e as unidades 

de saúde e essas entre si; 

• Levantamento, nos primeiros meses de governos, dos problemas administrativos, 

médicos, estruturais e de insumos das unidades de saúde do município, para a 

solução deles; 

• Criação de programa municipal que irá estabelecer parcerias com clínicas e hospitais 

privados, nos turnos da noite e madrugada, para realização de exames, buscando a 

redução do tempo na fila de espera; 

• Descentralização do atendimento de consultas médicas com especialistas, de modo 

que haja o credenciamento dos médicos da rede privada diretamente na Secretaria 

de Saúde, aumentando a oferta de consultas e diminuindo o tempo de espera; 

• Garantir a previsibilidade no pagamento dos salários dos servidores da área de 

saúde, buscando atrair melhores profissionais; 

• Criação do programa a “Saúde vai à Escola”, visando práticas de promoção à saúde, 

e de informação das boas práticas de saúde às crianças nas escolas; 

• Dispensação de medicamentos àqueles que não podem sair de casa, por meio de 

entrega domiciliar; 

• Realização de procedimentos de menor complexidade nos postos de saúde, 

desocupando leitos em enfermaria e unidades de pronto atendimento; 

• Estabelecimento de parcerias com os bombeiros e forças armadas para cessão do 

excedente de profissionais de saúde que se encontram em seus quadros; 

• Viabilização de recursos federais para investimento em obras e manutenção das 

unidades de saúde de Cabo Frio; 

• Realização de mutirões de saúde, em todas as áreas de saúde, com parceria público-

privada, para diminuir filas de espera em cirurgias e consultas médicas;  

• Realização de campanhas publicitárias para conscientização da população sobre 

boas práticas de saúde e sobre a prevenção de doenças; 

• Implementar a câmara de conciliação da saúde, mediante parceria entre a 

Procuradoria do Município, Secretaria de Saúde, Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro e Defensoria Pública; 
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• Integrar o sistema das unidades básicas de saúde ao sistema do Hospital da Mulher 

e realizar reuniões periódicas para resolver problemas detectados pelo Hospital, mas 

que são referentes à saúde básica; 

• Observar a Lei Municipal 3.026/2019, que trata da entrega do prontuário ao 

Paciente e seu representante legal; 

• Proceder com avaliações periódicas da execução do Orçamento da Saúde, para que, 

se necessário, realizar remanejamentos e suplementações. 

• Redução da morbi-mortalidade materna e infantil através da elevação dos padrões 

de qualidade da assistência prestada e do desenvolvimento de ações de promoção, 

prevenção e proteção à saúde. 

• Implantação do projeto Agentes de Combate a Endemias Mirim. A iniciativa prevê 

a participação das Equipes de Educação em Saúde nas instituições de ensino aos 

sábados letivos, para mobilizar as famílias a partir das crianças, com o objetivo de 

alcançar mudanças de atitudes e adesão a hábitos saudáveis de vida, como a 

eliminação de criadouros e a conscientização sobre descarte irregular de resíduos. 

 

• Realização de palestras com as equipes de Educação em Saúde em unidades 

escolares, templos religiosos, associações de moradores e empresas públicas e 

privadas, buscando a conscientização e participação comunitária na promoção do 

saneamento domiciliar.  

 

• Limpeza de terrenos com o setor competente e o cuidado ambiental nos bairros. O 

objetivo é realizar mutirões para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e 

de animais peçonhentos, e orientar os moradores sobre cuidados que devem ter em 

casa, como colocar telas nas caixas d’água, lavar bebedouros de animais que estejam 

com larvas, colocar areia nos pratos de plantas, limpar reservatórios da geladeira 

com água, entre outras medidas 

 

3.3 EDUCAÇÃO 

Atual estado:  É notório que o Sistema de Educação de Cabo Frio vem passando por 

graves problemas nos últimos anos. São recorrentes os atrasos nos pagamentos do 

profissionais da educação; o grande número de greves, que acarreta não só instabilidade 

no calendário escolar como o aumento no número de evasão escolar; e os baixos índices 

nas provas nacionais de avaliação, só para tomarmos um exemplo, na prova Brasil de 2017 

- que avalia os níveis de aprendizagem em língua portuguesa e em matemática - mais de 

20% dos alunos do 9º ano, das escolas públicas municipais, apresentaram nível  0 (zero) 

em proficiência da língua portuguesa, ou seja, requerem atenção especial, pois ainda não 
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demonstram habilidades muito elementares que deveriam apresentar nessa etapa escolar.  

Registre-se que parte do mal desempenho das crianças nas avaliações, deu-se em razão da 

preterição do ensino baseado em evidências, para o ensino de métodos baseados nas ideias 

de Paulo Freire.  A situação se torna ainda mais grave quando tomamos conhecimento do 

montante gasto com educação em nosso município, qual seja: somente no ano de 2019 

foram gastos mais de R$ 260.000.000,00, (duzentos e sessenta milhões de reais), 

aproximadamente 25% do orçamento total do município; para o ano de 2020, está previsto 

o valor de quase  R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões). Ora, com todo esse 

dinheiro gasto, era para os estudantes de Cabo Frio terem um dos melhores ensinos do 

País. 

Diretrizes 

• Valorização dos profissionais da educação; 

• Combater a violência dentro das salas de aulas; 

• Basear o ensino na perspectiva da educação amparada em evidências científicas;  

• Privilegiar a participação dos pais nas decisões escolares; 

• Combate à ideologia de gêneros nas escolas e a sexualização precoce das crianças; 

• Integração com todas as áreas da gestão pública para proporcionar prioridade 

integral aos estudantes; 

• Garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência, seja no meio físico, no 

transporte, na prestação do serviço ou de informação na área de educação, 

especialmente as crianças e adolescente; 

• Priorizar a proteção integral do aluno, mediante parceria com os conselhos tutelares; 

• Priorizar a construção, reforma e abertura de creches; 

• Informatização das unidades escolares; 

• Implementação gradual das escolas cívico-militares no município de Cabo Frio; 

• Investir em desenvolvimento tecnológico das unidades educacionais; 

• Fomentar as parcerias público-privadas na área de ciência e tecnologia;  

• Preparar o estudante para uma realidade cada vez mais tecnológica e digital; 

• Combater à evasão escolar; 

• Dar apoio as famílias dos estudantes, para que os problemas familiares não 

atrapalhem na aprendizagem;  

• Buscar, através de parceria com o governo federal, recursos para aplicação no 

sistema municipal de educação; 

• Valorização do ensino técnico-científico; 

 

 



PLANO DE GOVERNO DR. SERGINHO     2021/2024 
 

Metas. 

• Criar calendário de pagamento dos profissionais da educação; 

• Aumentar a disponibilidade de cursos de aperfeiçoamento dos profissionais da 

educação, mediante rotinas de formação continuada; 

• Chegar a 100% na informatização das unidades de ensino; 

• Criar centros de tecnologia da informação; 

• Criar centros de apoio integral às famílias e estudantes; 

• Celebrar parcerias com entidades sem fins lucrativos para oferecimento de 

atividades de contraturno escolar; 

• Aumentar a disponibilidade de vaga de creches na rede de ensino municipal; 

• Celebrar parcerias com as universidades públicas para implementação de polos de 

atividades voltadas para o fomento econômico da região; 

• Aumentar o papel dos pais nas decisões escolares, com a abertura de mecanismos 

efetivos de participação; 

• Melhoras os índices nacionais de avaliação escolar dos alunos da rede pública de 

Cabo Frio; 

• Implementar efetivamente o plano nacional de alfabetização elaborado pela 

Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação na rede municipal;  

• Revisar o plano municipal de educação e a base curricular municipal; 

• Aumentar a disponibilização de cursos técnicos no município; 

 

Ações 

• Criação de grupo de trabalho para amparar os profissionais da educação agredidos 

dentro de sala de aula; 

• Estruturar um polo de aperfeiçoamento para os profissionais da educação, onde 

serão ministrados cursos, palestras, workshops, e outras práticas de educação 

continuada; 

• Elaborar legislação que garanta aos pais o poder de influenciar efetivamente na 

decisão sobre educação dos seus filhos;  

• Participação dos pais na revisão do plano municipal de educação e na revisão da 

base curricular municipal; 

• Elaboração de material pedagógico voltado para o ensino na perspectiva da 

educação amparada em evidências científicas; 

• Criação de grupo de trabalho para combater a ideologia de gênero e a sexualização 

precoce das crianças nas escolas; 
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• Parceria com o Ministério da Educação para a aquisição de material escolar de 

alfabetização; 

• Parceria com o governo Federal para a participação no programa de Escolas Cívico-

Militares; 

• Celebração de parcerias com instituições religiosas, esportivas, e culturais para o 

oferecimento de atividades de contraturno escolar, como reforço escolar, prática 

esportiva, música, informática e ensino de línguas estrangeiras; 

• Criação de plataforma online para complementação de atividades escolares de 

reforço e dever de casa, bem como para auxiliar na preparação para provas como 

vestibular e Enem; 

• Retorno dos jogos estudantis em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes; 

• Ensino da história de Cabo Frio como matéria obrigatória, criando um sentimento 

nos estudantes de pertencimento a uma comunidade e fortalecendo o orgulho de 

ser morador de Cabo Frio; 

• Projeto para ensinar nas escolas a importância do turismo e de práticas voltadas ao 

turismo para a cidade de Cabo Frio;  

• Implantação de projetos pilotos de vouchers, para utilização pelos alunos em 

entidades credenciadas de práticas desportivas, cursos de informática, cursos de 

línguas estrangeiras e atividades culturais; 

• Criar grupo de trabalho multidisciplinar para ir às escolas municipais, com ações de 

promoção e proteção da saúde dos estudantes; 

• Criação de grupo de trabalho para garantir a acessibilidade da pessoa com 

deficiência, seja no meio físico, no transporte, na prestação do serviço ou de 

informação na área de educação; 

• Celebrar parcerias com as universidades particulares e públicas da região, para 

implementação de polos com cursos voltados ao fomento econômico da região; 

• Projeto para levantar os dados dos números de estudantes da rede municipal que 

possuem acesso à internet, para subsidiar projetos sociais de integração digital; 

 

3.4 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Atual estado: A ausência de políticas efetivas de assistência social na Cidade de Cabo Frio 

é fato notório. Inúmeras são as pessoas que reclamam não conseguirem sequer 

atendimento pela Secretaria de Assistência Social, quanto mais assistência social efetiva. Da 

mesma forma, há falta de planejamento e mobilização da secretaria quanto aos problemas 

sociais enfrentados pelo município, vide o exemplo na demora da distribuição de cestas 

básicas em razão da pandemia do COVID-19, pois a secretaria mesmo tendo o dinheiro 

para fazer, demorou demasiadamente e não foi transparente na sua distribuição. Registre-



PLANO DE GOVERNO DR. SERGINHO     2021/2024 
 

se que não fosse as entidades religiosas e grupos de pessoas solidárias, que deram muito 

mais assistência do que o poder público, as pessoas em situação de vulnerabilidade estariam 

em uma situação muito pior. Igualmente, há uma escassez de projeto sociais na área do 

idoso, da criança e do adolescente, da pessoa portadora de deficiência, do fomento ao 

trabalho e de políticas antidrogas.  

 

Diretrizes 

• Valorização dos profissionais de assistência social; 

• Valorização da vida em todas as suas fases; 

• Apoiar o indivíduo, às famílias e à comunidade no enfrentamento das suas 

dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos sociais; 

• Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários; 

• Promover ganhos sociais e materiais às famílias; 

• Promover o acesso aos benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais; 

• Amparar o cidadão que se encontra com o acesso aos seus direitos sociais 

comprometidos; 

• Estimular o fomento ao trabalho, para que o beneficiário da assistência social possa 

sair da situação de dependência e desenvolver a sua vida; 

• Trabalhar em parceria com outras políticas públicas e encaminhar os assistidos a 

outros órgãos públicos, quando a questão não se refere à competência da secretaria; 

• Estimular e fomentar serviços de proteção integral à Família; 

• Parceria com o governo federal para cadastro da população de Cabo Frio aos 

benefícios previstos em âmbito federal; 

• Diminuir a população de rua e dar o tratamento ideal aos usuários de drogas;  

• Fomentar as atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer para os idosos 

e pessoas com deficiências; 

• Monitoramento dos indivíduos em situação de risco pessoal e social, especialmente 

da criança e do adolescente; 

• Promover o combate às drogas e fornecer auxílio às famílias que vivenciam esse 

problema. 

• Desenvolver e fortalecer a capacidade das coalizões comunitárias para criarem 

comunidades que são seguras, saudáveis e livre das drogas. 

Metas 

• Criação do Serviço Municipal de Proteção Integral à Família; 
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• Aumentar o número de vagas em abrigos para atender à população de rua; 

• Atualizar o cadastro social municipal; 

• Criar um “balcão” de emprego para os desempregados; 

• Criar rotinas administrativas para o encaminhamento do assistido; 

• Reformular os CRAS para ampliar sua competência; 

• Celebrar parceria com o governo federal para obter verbas para o trabalho de 

assistência social; 

• Celebrar parcerias público privadas com as entidades sem fins lucrativos, que já 

realização serviços de assistência social; 

• Diminuir as violações dos direitos da pessoa idosa e com deficiência, combatendo 

práticas como o isolamento, o confinamento, as atitudes discriminatórias e a falta 

de cuidados adequados, realizados por cuidador ou responsável legal; 

• Criação de Coordenadoria de Combate às Drogas; 

• Criação da Plano Municipal de combate às drogas; 

• Implementar a Política Nacional sobre Drogas; 

• Criar Fundo de Política contra as Drogas; 

Ações 

• Criar centro de formação para os servidores da assistência social, com formação 

permanente na área de gerontologia, com o objetivo de aprimorar tecnicamente os 

recursos humanos envolvidos na prestação de serviços aos idosos; 

• Implementar a projeto “Casa do Cidadão”, que é um espaço onde a população que 

tem seus direitos sociais comprometidos, receberá o primeiro atendimento e, sendo 

o caso, será encaminha ao órgão público necessário; 

• Implementar o Serviço Municipal de Proteção Integral à Família, prevenido a 

ruptura do vínculo familiar e comunitário, promovendo ganhos sociais e materiais 

às famílias; 

• promove atividades que garantem a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida, dos idosos e pessoas com deficiência que tiveram seus direitos 

violados por cuidador ou responsável legal; 

• Criação de grupo de trabalho para análise sobre a criação ou reformulação de 

unidades de assistência social; 

• Criação de grupo de trabalho para monitorar as crianças e adolescentes em situação 

de risco pessoa e social em espaços públicos, como trabalho infantil, exploração 

sexual e uso de drogas; 

• Criar o programa “chegou a melhor idade”, com fomento às atividades 

educacionais, esportivas, culturais e de lazer, devendo-se elaborar uma rotina de 

atividades, em periodicidade de, no mínimo, 3 (três) vezes na semana, que diminuam 
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o ócio vivenciado pelos idosos e estimulem a participação dos idosos mais 

debilitados.;  

• Realizar ações de esclarecimento a população em vulnerabilidade social, informando 

o direito à assistência religiosa, de acordo com suas crenças;  

• Implementar um programa de formação continuada para toda rede de educação do 

município dentro da temática do combate às drogas; 

• Incentivar a participação da sociedade civil na construção de políticas contra às 

drogas; 

• Disponibilizar portal de informação de fácil acesso a toda população sobre o 

combate às drogas; 

• Implantação de programa para garantir a segurança de renda, acolhida, habitação e 

reabilitação das pessoas com deficiência; 

 

3.5 TURISMO 

Atual estado: Não há dúvidas de que uma das grandes vocações da cidade de Cabo Frio 

é o turismo. Além de todas as belezas naturais internacionalmente conhecidas, temos um 

riquíssimo patrimônio histórico-cultural. Contudo, nos últimos anos, este setor foi deixado 

de lado no nosso município, estando desordenado, sem planejamento de médio e longo 

prazo, com poucos eventos, com pontos turísticos vilipendiados, sem boas parcerias com 

o setor privado e sem um plano turístico estratégico que possa transformar essa vocação 

em realidade palpável.  

 

Diretrizes 

• Realizar o ordenamento das áreas turísticas; 

• Garantir a acessibilidade de toda a população às áreas turísticas, especialmente aos 

portadores de deficiência; 

• Capacitar os servidores municipais para as ações de turismo; 

• Buscar investimento no setor privado através de parceria público-privada; 

• Melhorar a segurança das áreas turísticas de Cabo Frio; 

• Investir em sistemas de inteligência turística para monitoramento e geração de 

dados; 

• Informatizar a Secretaria de Turismo de Cabo Frio; 

• Fomentar e organizar a realização de eventos; 

• Fomentar o turismo náutico; 

• Fomentar o Ecoturismo; 
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• Estruturar a gestão de ônibus de turismo; 

• Investir na gestão de pontos turísticos; 

• Reestruturar os pontos turísticos; 

 

Metas 

• Criar arcabouço legislativo para constituição de polos gastronômicos; 

• Criação de ordenamento especial das áreas turísticas do município; 

• Estabelecer parceria com as universidades para criação de polo tecnológico na área 

do turismo; 

• Aumentar o número de parcerias público-privadas para investimento nas ações de 

turismo do município; 

• Criação de um centro de inteligência e formação turística para análise de dados e 

formação de mão de obra qualificada; 

• Chegar a 100% de informatização da Secretaria de Turismo; 

• Criar empresa de economia mista com a finalidade de promoção de ações voltadas 

para o turismo;  

• Tornar acessível todas as áreas e pontos turísticos as pessoas com deficiência; 

• Estabelecer calendário oficial de eventos do município; 

• Criação de pontos turísticos de mergulho, para o turismo náutico; 

• Estabelecer parceria com a Secretaria de meio ambiente para realização do 

ecoturismo em parques municipais; 

• Sinalizar 100% das trilhas ecológicas da cidade 

• Implementar bilhetagem em todos os pontos turísticos da cidade; 

• Requalificar 100% dos pontos turísticos da cidade; 

Ações: 

• Elaboração de decretos para constituição de polos gastronômicos na cidade; 

• Criação de grupo de trabalho para estabelecer regras especiais de uso do solo 

público em área turística; 

• Criação de grupo de trabalho para garantir a acessibilidade da pessoa com 

deficiência, seja no meio físico, no transporte, na prestação do serviço ou de 

informação nas áreas e pontos turísticos; 

• Definir e normatizar áreas para a constituição de projeto “Destino Casamento”, 

onde as pessoas poderão se casar em áreas turísticas da cidade; 
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• Implantar projeto integrado com a Guarda Municipal e a Fiscalização de Posturas, 

para criar um setor específico de atendimento e atuação nas áreas de interesse 

turístico;   

• Projeto para formação de servidores e mão de obra qualificada para o setor turístico 

da cidade; 

• Projeto para obtenção, manipulação e gerenciamento de informações e dados 

turísticos para informar ações no setor de turismo; 

• Concessão da administração da orla e áreas de entorno à iniciativa privada, mediante 

credenciamento, padronização e organização dos permissionários, aumentando o 

valor agregado do serviço/produto prestado; 

• Criação de empresa de economia mista com a finalidade de promoção de ações de 

divulgação de destino, prospecção de negócios e atração de investimentos nas áreas 

turísticas, participação e organização de feiras turísticas e rodadas de negócios, 

realização de eventos e abrigará  iniciativas como: Hub Tecnológico de Turismo e 

incubadoras de inovação em serviços turísticos; 

• Implantação do projeto de “naufrágios” programados, criando pontos de 

mergulhos para o turismo náutico; 

• Elaboração de roteiros de passeios ecológicos; 

• Ampliação da escala de transatlânticos e concessão das áreas do Terminal de 

Transatlânticos para a exploração comercial de restaurante e lojas. 

• Passar os pontos de visitação de natureza turística para a gestão da Secretaria de 

Turismo; 

• Privatização da gestão dos pontos turísticos do município; 

• Realizar permissões e concessões para implantação de serviços gastronômicos e de 

vendas nos pontos turísticos; 

• Execução de reformas e melhoramento do Boulevard Canal ; 

• Parceria com a Capitania dos Portos para retiradas de poitas e barcos abandonados 

na no Canal do Itajuru; 

• Melhoria do acesso e iluminação, unindo a Praia do Siqueira e a Orla das Palmeiras.  

• Requalificar a orla das Palmeiras para requalificação para turismo recreativo e para 

a prática de esportes náuticos.  

• Requalificação do espaço com reforma urbanística, das praças, nova iluminação e a 

criação de um mirante na Praia do Siqueira com nova estrutura de quiosques e 

pequenas apresentações musicais.  

•  Criação de um hashtag point para fotografias na Praia do Siqueira. 

• Revitalização do Canto do Forte; 

•  Reconstituir as Praça das Águas e parceria público-privado. Constituição de uma 

Central de Atendimento ao Turista no local.   
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• Reestruturação do espaço da rua dos biquinis, com criação de pórticos e sistema de 

acesso por balsa no Canal Itajuru. 

• Reforma completa da praça Porto Rocha recuperando a concepção de arquitetura 

de época (séculos XIX-XX) integrando-a novamente ao complexo histórico.  

• Conclusão das obras de infraestrutura do Programa Bandeira Azul na Praia do Peró 

e abertura da Estrada Nelore como novo ponto de acesso ao bairro.   

• Integração da Praia das Dunas do Peró e do Canto do Peró através da melhoria da 

acessibilidade (pavimentação) e organização de áreas de estacionamento.  

• Demarcação, fiscalização e controle de acesso aos “Lençóis do Peró”. 

•  Ordenamento da Ilha do Japonês e controle de acesso através de pontos únicos 

com bilhetagem e capacidade de carga nos pontos de aquataxi e no acesso terrestre.  

• Construção de um píer e de um mini terminal de embarque para passeios de barco 

no Rio São João.  

• Revitalização da Fazenda Campos Novos e transformação em centro de memória e 

visitação com bilhetagem e construção em área anexa de um centro de exposições;  

• Criação de um restaurante temático na Fazenda Campos Novos e trilhas para 

passeios ecológicos; 

• Restruturação do espaço de eventos rurais na Fazenda Campos Novos; 

• Revitalização da Praia do Pontal de Tamoios com a transferência do mercado de 

peixe, a criação de um mirante, a criação de área para pequenos eventos e a criação 

de Pórtico de Acesso ao Polo Gastronômico. 

• Revitalização da Praça de São Benedito com novo tratamento paisagístico. 

• Realização de parceria com a Mitra para a reforma e reabertura da Igreja de São 

Benedito. 

• Revitalização da orla de Tamoios; 

• Antigo farol (bilhetagem, e trilha ecológica); 

 

3.6 ESPORTE  

Atual estado: As atividades desportivas são responsáveis por promover o 

desenvolvimento educacional, físico, metal e social do ser humano, sendo esta área de 

extrema importância em qualquer gestão. Contudo, nos últimos anos, o poder público 

encontra-se sem qualquer planejamento e ações efetivas para garantir o desenvolvimento 

da prática esportiva no município. Citando alguns problemas tem-se: a desorganização na 

parceria e apoio às ligas municipais de esporte; a falta de integração com a Secretaria de 

Educação para celebração de jogos estudantis;  falta de parcerias com projetos sociais 

voltados para as práticas desportivas; ausência de parcerias com as confederações para 
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trazer eventos esportivos de grande porte para a nossa cidade; e o abando da estrutura 

pública para prática desportiva. 

Diretrizes. 

• Fomentar o desporto educacional, de participação e lazer; 

• Valorizar o servidor público da área de desporte; 

• Contribuir para uma cidadania ativa através da prática desportiva; 

• Promover a inclusão social por meio do esporte; 

• Promover a inclusão da pessoa com deficiência na participação do esporte no 

município; 

• Buscar a gestão pública de excelência na área desportiva; 

• Valorização dos atletas amadores; 

• O desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens por meio da prática 

esportiva; 

• Valorização dos ginásios, praças de esportes e complexos desportivo de Cabo Frio; 

• Integração com a Secretaria de Educação; 

 

Metas: 

• Aumentar o acesso ao esporte educacional, de participação e de lazer; 

• Aumentar o número de beneficiados pelos programas sociais voltados para o 

esporte; 

• Adaptar o mobiliário desportivo urbano para atender a pessoa com deficiência; 

• Desenvolver política Municipal de Esporte; 

• Reestruturar e aprimorar a realização dos Jogos Escolares; 

• Promover a capacitação de profissionais do esporte educacional, de participação e 

de lazer; 

• Desenvolver os esportes náuticos; 

• Reaproximação com as confederações nacionais de desporto; 

• Reestruturação dos centros desportivos municipais; 

Ações. 

• Buscar recursos com o governo federal para aplicação na área de esportes do 

município; 

• Organizar parcerias e apoio com as ligas municipais de esportes;  

• Organizar parcerias com instituições representantes de pessoas com deficiência, de 

modo a garantir o acesso integral dessas pessoas aos projetos na área de esporte;  
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• Realização dos jogos estudantis; 

• Realização dos jogos estudantis para os alunos com deficiência; 

• Criação de grupos de trabalho para incrementar os projetos sociais nos bairros 

periféricos, e retorno dos projetos sociais já existentes no âmbito de Cabo Frio;  

• Criação de projetos desportivos voltados para a melhor idade;  

• Revitalizar as praças de esportes, os ginásios municipais e campos de várzeas, em 

especial o Complexo Aracy Machado, o ginásio Vivaldo Barreto e ginásio João 

Augusto; 

• Programa de parcerias com as confederações de desportos para realização de 

eventos esportivos profissionais e amadores no município de Cabo Frio; 

• Realização de competições de esportes náuticos (Surf, Pesca Submarina, Stand up, 

Canoa Havaiana, Natação, Kitesurf, Windsurf, Vela...); 

• Integração com a Secretaria de Educação e Saúde, para criação de projeto integrado 

voltado para atividades que melhorem a qualidade de vidas das crianças e 

adolescentes; 

 

3.7 SEGURANÇA PÚBLICA 

Atual estado:  Segundo o Atlas de Violência, divulgado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA, Cabo Frio é a quinta cidade mais perigosa fora da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, com um média de 47,7 homicídios para cada 100 mil 

habitantes. Além disso, estudo do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro (ISP) mostra que o índice de assaltos praticados em Cabo Frio durante o ano de 

2019 foi o maior desde 2003, com 1.304 assaltos praticados. Não resta dúvida que essa 

situação se dá em razão da falta de plano municipal de segurança pública integrado com o 

estado e a união; dá falta de investimento em políticas de segurança pública; a falta de 

valorização dos profissionais de segurança pública; e a falta de investimento em estrutura 

e formação do setor de segurança pública municipal. 

 

Diretrizes 

• Respeitar o ordenamento jurídico e os direitos e garantias individuas; 

•  Proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública; 

• Eficiência na prevenção e na redução de riscos em emergências e desastres que 

afetam a vida, o patrimônio e o meio ambiente; 

• Participação e controle social; 

• Proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente; 
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• Publicidade das informações não sigilosas; 

• Atendimento imediato ao cidadão; 

• Coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança 

pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, 

respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização 

de meios com base nas melhores práticas; 

• Formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança 

pública, em consonância com a matriz curricular nacional 

• Uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos 

• Atuação com base em pesquisas, estudos e diagnósticos em áreas de interesse da 

segurança pública; 

• Tratamento da Guarda Municipal como órgão de segurança pública; 

 

Metas 

• Elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social; 

• Captar recursos junto ao Sistema Único de Segurança Pública; 

• Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Nacional; 

• Transformar a Guarda Municipal em órgão complementar de segurança pública; 

• Criação de centro de formação e capacitação continuada e qualificada para os 

profissionais de segurança pública; 

• Criar centro de inteligência para captação, manipulação e utilização de informações 

para políticas de segurança pública; 

• Criar Centro de Monitoramento e Controle da Cidade, interligando as ações da 

Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal; 

Ações. 

• Campanha de conscientização voltada para a população sobre normas de segurança 

pública e direito e garantias individuais; 

• Calendário de pagamento claro do salário dos servidores de segurança pública; 

• Estabelecer parceria entre a Secretaria de Municipal de Educação, a Polícia Militar 

e OAB/RJ para a ampliação do PROERD nas escolas; 

• Implementação de plano de monitoramento e controle da Cidade; 

• Designação de comissão especial para elaboração do Plano Municipal de Segurança 

e Defesa Social; 

• Montar equipe de trabalho para captação de recursos junto ao Sistema Único de 

Segurança Pública; 
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• Implementar programa de capacitação do efetivo de segurança pública municipal 

para lidar com os turistas; 

 

3.8 CULTURA 

Atual estado:  Embora o município de Cabo Frio já tenha sido  uma referência cultural 

no interior do Estado do Rio de Janeiro, com festas culturais tradicionais, especialmente 

religiosas,  produção cultural de renomados artistas, inúmeros trabalhos de teatro, música, 

dança, artesanato e artes plásticas, hoje, Cabo Frio passa, principalmente depois do Covid-

19, por uma total falta de apoio à população que vive da produção de sua cultura e por 

uma total falta de investimentos  nesse setor. Ademais, cumpre lembrar que a cidade de 

Cabo Frio tem um patrimônio histórico-cultural riquíssimo, com documentos, obras e 

outros bens de valor histórico notáveis, que, infelizmente, na maioria das vezes, é 

abandonado e vilipendiado. 

 

Diretrizes. 

• Proteção de documentos, obras de arte, prédios históricos e monumentos de valor 

histórico-patrimonial notáveis; 

• Propiciar os meios de acesso à cultura, principalmente aos mais jovens; 

• Garantir o acesso aos centros culturais por parte das pessoas com deficiência; 

• Valorização das manifestações culturais tradicionais; 

• Valorização dos profissionais da cultura; 

• Busca de parcerias público-privadas; 

• Facilitação do acesso à cultura por parte de toda a população; 

• Busca de um turismo cultural; 

• Inclusão da pessoa com deficiência por meio das práticas culturais; 

 

Metas 

• Criação de Arquivo Municipal; 

• Reestruturar 100% do patrimônio histórico-cultural; 

• Tornar o mobiliário urbano cultural acessível às pessoas com deficiência; 

• Criar programa para proteção de documentos, obras de arte, prédios históricos e 

monumentos de valor histórico-patrimonial notáveis; 

• Aumentar cursos de capacitação e formação ministrados pela Secretaria de Cultura; 
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• Aumentar a integração com a Secretaria de Educação, para o fomento da cultura 

entre as crianças; 

• Voltar a realizar as festas tradicionais e os desfiles cívicos das escolas municipais; 

• Recolocar a cidade de Cabo Frio no cenário nacional do turismo cultural; 

• Recolocar Cabo Frio como referência em cultura no interior do estado; 

• Implementar a gestão eficiente dos equipamentos culturais; 

• Resgatar e valorizar as manifestações culturais tradicionais do município de Cabo 

Frio; 

• Buscar recursos junto ao Governo Federal par investimento na área da Cultura; 

• Reestruturar os equipamentos culturais de Cabo Frio;  

Ações 

• Criação de grupo de trabalho com a Secretaria de Turismo para planejar e executar 

ações voltadas para o turismo cultural; 

• Criação de orquestra sinfônica de Cabo Frio; 

• Resgate da banda marcial do colégio Miguel Couto; 

• Permanência, e manutenção das bandas musicais da cidade Cabo Frio, em especial 

da Sociedade Musical Santa Helena; 

• Resgate da realização de retretas nas praças públicas; 

• Criação de um festival de música brasileira; 

• Projeto musical “Talentos da Periferia” voltados para a periferia da cidade; 

• Revitalização do Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb; 

• Parceria com o Governo Federal para obter recursos para manutenção do Teatro 

Municipal; 

• Realização de oficinas e workshops de música, teatro e dança no teatro municipal; 

• Realização de festival de teatro; 

• Criação de “Centro de referência do Artesão”, com práticas voltadas para a 

capacitação e valorização do profissional de artesanato; 

• Realização do festival “Feito à Mão”, evento municipal de artesanato e comida 

típica; 

• Ajudar os artesões com na regularização jurídico-fiscal, para melhor exercício da 

atividade; 

• Plano de revitalização dos instrumentos culturais de Cabo Frio (Charitas, Teatro 

Municipal, Fazenda Campos Novos, Morada do Samba, Espaço Cultural Torres do 

Cabo, Museu do Surf, Fonte do Itajurú, Espaço Cultural Anderson Gigabyte, Morro 

da Guia, e espaço cultural Chico Tabibuia); 
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• Criação de grupo de trabalho para estudo da viabilidade da realização do Carnaval 

2021, com parceria público-privada 

• Criação, no Charitas, de estrutura para abrigar exposições de artistas plásticos de 

nível municipal, estadual, nacional e internacional; 

• Resgate do festival de corais de Cabo Frio; 

• Implantar museu audiovisual; 

• Implantação de plano de resgate das manifestações culturais tradicionais de nossa 

região, especialmente as festas religiosas 

• Ações para proteção da cultura da pesca, do sal e da culinária local; 

• Reestruturação da Biblioteca Municipal Walter Nogueira, com digitalização do seu 

acervo e instalação de biblioteca digital; 

•  Criar grupo de trabalho para viabilizar a instalações de núcleos da biblioteca 

Biblioteca Municipal Walter Nogueira nas macrorregiões da cidade do Jardim 

Esperança e de Tamoios;  

•  Implantação do teatro de bolso no grande Jardim esperança e Tamoios, para que 

as pessoas tenham mais facilidade para experienciar as obras teatrais. 

• Elaboração e promoção de um calendário de eventos culturais; 

• Implantar plano de ocupação dos espaços turísticos com atividades culturais de 

Cabo frio; 

• Promover políticas claras e ações de apoio e fomento às expressões eruditas de 

cultura; 

• Promoção de desfile cívico no dia do aniversário da cidade, em parceria com as 

Forças Armadas e as escolas municipais; 

• Implantação de Museu da Cidade, Centro de Memória e do sal, para retratar toda a 

história do nosso município; 

• Revitalizar e adequar a Fonte do Itajurú para criação de um museu ecológico 

semiaberto, com casa de artesanato e opção gastronômica.  

 

3.9 MEIO AMBIENTE 

• Atual estado: o meio ambiente no município de Cabo Frio possui grande diversidade 

biológica e de ecossistemas, que precisam de ações governamentais sérias e eficazes como 

ferramenta de planejamento, gestão e fiscalização. O Município tem o dever constitucional 

ambiental de proteger e de preservar seu meio ambiente local para as presentes e futuras 

gerações. Forçoso recordar ainda que o município de Cabo Frio abrange em seu território 

o Parque Estadual da Costa do Sol e mais quatro Parques Municipais, quais sejam, o Parque 

Municipal das Dunas; o Parque Municipal da Boca da Barra; o Parque Municipal da Mata 

do Rio São João; o Parque Municipal da Praia do Forte e o Parque Municipal da Gamboa, 
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evidenciando a necessidade de políticas públicas eficazes na preservação de seu 

ecossistema. Hoje, infelizmente, a política ambiental local está enfraquecida, e nosso plano 

de governo tem o propósito de fortalecer os atos ambientais, com foco na preservação do 

meio ambiente, na mitigação dos problemas ambientais e dos problemas sanitários, na 

conscientização da população visando a sustentabilidade que se espera de um meio 

ambiente equilibrado e consequentemente preservado. Quando o assunto é meio 

ambiente, múltiplos são os problemas enfrentados, o que demonstra a natureza 

“transversal e participativa” dos assuntos inerentes ao meio ambiente. Dentre as 

adversidades encontradas, destacam-se: a burocratização dos procedimentos 

administrativos ambientais; a falta de fiscalização; a carência de dados, de sistematização e 

de integração de informações ambientais claras que viabilizem a criação de projetos mais 

eficazes; o baixo engajamento da sociedade civil com relação à preservação ambiental; a 

expansão urbana sem o devido planejamento; o descarte e a disposição inadequados de 

resíduos sólidos; a ausência de saneamento básico em algumas regiões. 

 

 

Diretrizes: 

 

• Promover a melhoria da qualidade ambiental, da conservação e do uso sustentável dos 

recursos naturais, considerados os custos e os benefícios ambientais. 

• Valorização do servidor da área de meio ambiente; 

• Capacitação efetiva para os servidores do meio ambiente; 

• Revisar o Plano Municipal de Planejamento;  

• Conceder efetividade às leis municipais ambientais. 

• Fortalecer o sistema de coleta seletiva, com a participação de catadores previamente 

cadastrados em cadastro municipal. 

• Estimular a conscientização da população para o descarte seletivo do lixo residencial. 

 

Metas: 

 

• Aumentar a eficiência administrativa da secretaria de meio ambiente. 

• Implementar políticas de recompensas econômicas, como por exemplo: subsídios ou 

isenções tributárias.  

• Providenciar a sistematização de dados e a integração de informações ambientais, 

buscando viabilizar a participação da sociedade civil, inclusive de outros setores, com o 

objetivo de criar projetos ambientais mais eficazes. 



PLANO DE GOVERNO DR. SERGINHO     2021/2024 
 

• Promover a integração da secretaria com a COMSERCAF, visando a troca de dados e 

informações, e consequentemente evitando o descarte e a disposição inadequados de 

resíduos sólidos. 

• Fortalecer as ações ambientais no Parque Municipal do Mico Leão Dourado, situado 

em Tamoios. 

• Preparar e candidatar no Programa Bandeira Azul as praias: Brava, de Tamoios e do 

Foguete. 

• Promover projetos de reaproveitamento de resíduos, incentivando a reciclagem, através 

da criação de um cadastro municipal de catadores e da criação de uma usina de reciclagem.  

• Impulsionar a arborização urbana com espécies nativas da nossa região, ou com espécies 

frutíferas. 

• Aumento de arrecadação com o ICMS Verde; 

• Criação de usina de reciclagem e beneficiamento; 

• Criação de uma Coordenadoria de Parques e Jardins; 

• Efetiva cobrança e fiscalização junto a concessionária de água com relação ao descarte 

de resíduos na lagoa de Araruama; 

 

Ações: 

 

• Trazer a sede da secretaria de meio ambiente para próximo do centro de administração 

da Prefeitura;  

• Criar o Horto Municipal de Tamoios, conforme autorizado pela Lei Municipal nº. 

3184/2020; 

• Implementar o “Programa Praias Limpas”, com base na Lei Municipal nº. 3157/2020, 

com a criação de mutirões de limpeza e coleta de lixo nas orlas marítimas, com a realização 

de atividades educacionais ambientais 

• Fiscalizar a atuação do Conselho Gestor do Parque Municipal do Mico Leão Dourado, 

criado pela Lei Municipal nº. 3061/2019, visando seu adequado gerenciamento e 

preservação. 

•  Incentivar parcerias público-privadas, otimizando recursos e oportunizando soluções 

pragmáticas. 

• Executar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, 

aprovado pela lei nº. 3134/2019. 

• Implementar o “Projeto Plante uma Árvore” atuando na reposição de árvores perdidas/ 

suprimidas ao longo dos anos ou na colocação de novas árvores nas vias e praças públicas, 

realizando um estudo quanto a viabilidade do plantio de árvores frutíferas, incentivando as 

comunidades em seus bairros, de forma ordenada; 

• Implementar o Plano Nacional de Saneamento; 
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• Captação de verbas federais para implantação de projetos de biodigestores em 

comunidades carentes; 

• Parceria com o setor privado, para aproveitamento de terrenos que não estão tendo 

utilização imediata, para após modificações, servir de área de transbordo de lixo; 

• Realizar parceria com a Secretaria de Turismo, para o desenvolvimento de um plano de 

ação voltado para o turismo ecológico; 

• Realizar parceria com a Secretaria de Educação para implementar os jogos ambientais 

escolares, voltados para a educação ambiental na prática; 

• Trazer para o município eventos técnicos e científicos na área do meio ambiente, 

voltados para capacitação, formação e geração de emprego e renda; 

• Implantação de projeto voltado para revitalização e criação de trilhas ecológicas no 1º e 

2º distrito, de modo a fomentar o turismo ambiental; 

• Criação de grupo de trabalho para realização de projetos de estímulo às práticas fiscais 

em ações de preservação ambiental pelas empresas privadas; 

• Plano de incentivo às cooperativas de reciclagem de lixo; 

• Criar grupo de trabalho para avaliar rotineiramente a balneabilidade e o estado da Lagoa 

de Araruama; 

• Revitalização do horto municipal de Cabo Frio; 

 

3.10 SERVIÇOS URBANÍSTICOS. 

Atual estado:  Andando por Cabo Frio, não é difícil encontrar ruas esburacadas, 

problemas de iluminação pública, limpeza de ruas, praças e prédios públicos, deficiência 

de sinalização viária e problemas de abastecimento de água, bem como problemas com o 

transporte público. Também é problema notório a forma desigual como esses serviços 

públicos são disponibilizados à população sem garantir o seu acesso por todos, 

especialmente no 2º distrito de Cabo Frio, bem como a rotineira interrupção desses 

serviços, deixando a população desassistida. Por fim, há inúmeras reclamações feitas pela 

população sobre o mau serviço prestado pelas concessionárias públicas (Prolagos, Enel ...).  

 

Diretrizes 

• Garantir a acessibilidade universal da população aos serviços públicos de limpeza, 

abastecimento de água, coleta de esgoto, iluminação pública e transporte; 

• Garantir a universalização do acesso dos serviços urbanos; 

• Eficiência na prestação de serviços urbanos de limpeza, abastecimento de água, 

coleta de esgoto, iluminação pública e transporte; 
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• Priorizar a garantia, a universalização e a eficiência dos serviços de limpeza, 

abastecimento de água, coleta de esgoto, iluminação pública e transporte no 2º 

Distrito; 

• Transparência na celebração de concessões para os serviços de limpeza, 

abastecimento de água, coleta de esgoto, iluminação pública e transporte; 

• Disponibilidade em todas as áreas urbanas e rurais para os serviços de limpeza, 

abastecimento de água, coleta de esgoto,  iluminação pública e transporte; 

• Continuidade na prestação de serviços públicos de limpeza, abastecimento de água, 

coleta de esgoto, iluminação pública e transporte; 

• Utilização de matriz energética limpa e mais eficiente; 

Metas. 

• Revitalizar as vias asfálticas do município de Cabo Frio;  

• Revitalizar as ruas, praças e prédios públicos de Cabo Frio; 

• Criar cronograma estável de coleta de lixo domiciliar; 

• Criar de forma clara mapa de itinerário das linhas de transporte público municipal; 

• Atendimento integral dos bairros do município pelo transporte público municipal; 

• Aumentar campanhas de formação voltadas para população sobre o manejo e 

descarte do lixo domiciliar;  

• Recuperar a estrutura de iluminação pública de Cabo Frio, principalmente no 2º 

Distrito de Cabo Frio e nos bairros periféricos; 

• Troca gradual, em parceria com a concessionária de energia pública, do parque de 

iluminação pública para lâmpadas de LED; 

•  Implementar o plano nacional de Saneamento Básico; 

• Aumentar a rotina de desobstrução das galerias de águas pluviais e bueiros; 

• Criar central de denúncias do serviço prestado pelas concessionárias de serviços 

públicos; 

• Prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário. 

• Desobstrução e limpeza dos canais e galerias de águas pluviais e bueiros; 

Ações 

• Celebração de parcerias com a iniciativa privada para promoção de ações de 

zeladoria na cidade, mantendo o espaço público limpo e preservado; 

• Criação de plano de troca gradual do parque de iluminação pública por lâmpadas de 

LED; 
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• Levantamento dos bairros de Cabo Frio que não estão tendo coleta regular de lixo 

domiciliar, para realizar de maneira imediata essa coleta e garantir a prestação do 

serviço de forma regular; 

• Realização periódica de coleta de lixo nas praias municipais; 

• Avaliações periódicas do serviço de coleta de lixo municipal, de forma a garantir 

que nenhum bairro da cidade fique sem coleta regular, aumentando a eficiência do 

serviço; 

• Projeto para recuperação da estrutura de iluminação pública da cidade, começando 

pelos bairros que apresentam maior ausência de iluminação pública; 

• Prioridade nas obras na malha viária da Cidade de Cabo Frio com o objetivo de 

recuperá-las; 

• Criação de grupo de trabalho para analisar o déficit de transporte público nos 

bairros de Cabo Frio, de modo a garantir que o serviço chegue a todo lugar de forma 

satisfatória; 

• Avaliações periódicas das rotas e horários dos transportes públicos, de modo a 

garantir a eficiência do serviço para toda Cabo Frio; 

• Limpeza das galerias de água pluviais e bueiros; 

• Ações de redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água 

tratada e estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários; 

•  Realizar seleções competitivas de prestadores de serviço, visando o bem da 

população; 

• Revitalização e criação de mais faixas de pedestres; 

• Remoção contínua de entulhos para desobstruir a circulação de pedestres e veículos; 

 

3.11   GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Atual estado:  É notório que a cidade de Cabo Frio, hoje, encontra-se sem gestão pública 

e eficiência administrativa. Há total falta de planejamento e ações de gestão administrativa; 

ineficiência na aplicação de recursos públicos; ausência de capacitação periódica dos 

servidores; ausência de prática de governança pública; inchaço da máquina pública; gastos 

públicos desordenados; excessiva burocracia para obtenção de serviços públicos por parte 

do cidadão; e, especialmente, a malversação de recursos públicos mediante o desvio de 

verba pública e a nomeação de funcionários fantasmas. 

 

Diretrizes 

• Utilização das boas práticas de administração pública; 
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• Garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência, seja no meio físico, no 

transporte, na prestação do serviço ou de informação nas áreas da administração 

pública e estrutura administrativa; 

• Planejamento periódico de ações para melhoramento da gestão administrativas; 

• Valorização de boas práticas de governança pública; 

• Capacitação do servidor público; 

• A valorização da iniciativa privada nos serviços públicos; 

• Fomento de boas práticas de governança administrativas; 

• Gestão responsável dos recursos públicos; 

• Publicidade e moralidade; 

• Busca do equilíbrio financeiro; 

• Busca da diminuição de despesas com o funcionamento da máquina pública; 

• Utilização consciente de verbas públicas; 

• Busca da qualidade do serviço público entregue a população; 

• Diminuição do custo social para obtenção de tutela da administração pública; 

• Valorização do servidor que atuar dentro das boas práticas administrativas e de 

gestão pública; 

• Intolerância com relação às práticas de corrupção no poder público; 

 

Metas 

• Realização de auditoria administrativa para avaliação da gestão dos recursos 

públicos nos últimos 10 anos; 

• Garantir a acessibilidade em todos os prédios públicos do município; 

• Criação de um centro integrado de capacitação do servidor público para boas 

práticas administrativas; 

• Redução da atual estrutura administrativa da Prefeitura; 

• Redução da proporção de cargos comissionados;  

• Realização de reforma tributária; 

• Desburocratização da emissão de alvarás e autorizações públicas; 

• Criação de um Conselho Consultivo Administrativo da Administração Pública 

Superior; 

• Erradicar práticas de corrupção e malversação de recursos públicos; 

• Parceria com o Governo Federal na busca de boas práticas de gestão 

administrativas; 
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• Tornar a Administração Pública e o seu funcionamento conhecido pelos estudantes 

de Cabo Frio; 

• Renegociar as dívidas municipais com o Governo Estadual e Federal, melhorando 

a relação com esses entes; 

Ações 

• Implantação de projeto de capacitação regular dos servidores e gestores públicos 

municipais; 

• Criação da condecoração “Servidor do Bem”, para aqueles gestores que além de 

demonstrarem eficiência administrativa, atuem com probidade e moralidade; 

• Implantação de um Conselho Consultivo Administrativo da Administração 

Superior, responsável para auxiliar o Prefeito no planejamento periódico de ações 

para melhoramento da gestão administrativa e da valorização das boas práticas de 

governança pública; 

• Montagem de força tarefa para reestruturar a estrutura da administração pública, 

com ênfase na diminuição de gastos públicos e aumento da eficiência administrativa; 

• A criação de grupo de trabalho para avaliar a atuação dos Conselhos Municipais e 

o seu papel na gestão pública do município; 

• Adoção de plataforma digital para acesso dos cidadãos aos serviços públicos; 

• Facilitação do pagamento dos impostos municipais, de modo a fomentar o seu 

adimplemento e aumentar a sua arrecadação; 

• A realização de parceria com o setor privado em áreas estratégicas, para diminuir os 

gastos e aumentar a qualidade dos serviços públicos; 

• Projeto “Apreendendo a Governar”, que será implementado nas escolas da rede 

municipal para formação de futuros gestores e agentes públicos; 

• Criação de grupo de trabalho para levantamento e auditoria das dívidas que o 

município tem com o Governo Estadual e Federal; 

• Criação de grupo de trabalho para garantir a acessibilidade da pessoa com 

deficiência, seja no meio físico, no transporte, na prestação do serviço ou de 

informação na estrutura administrativa; 

• Elaboração de documento único com orientação para toda a Administração Pública 

sobre a contratação de bens e serviços; 

• Levantamento de todos os bens da Prefeitura, para criação de plano de gestão de 

bens municipais, de modo a implantar uma gestão eficiente destes; 
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