
Plano de Governo para o Desenvolvimento de Cabo Frio. 

INTRODUÇÃO 

O município de Cabo Frio nunca esteve em situação tão crítica em sua administração pública como nos dias de 
hoje. É preciso resgatar a economia e fazê-la crescer libertando-a da dependência dos royalties do petróleo. A 
visão que pretendemos para nosso futuro será descrita a seguir. Estaremos também discriminando as 
modificações legais que julgamos importantes e, para tanto será preciso obter o comprometimento da futura 
Câmara de Vereadores. O sucesso desta proposta exigirá regras e leis bem elaboradas e definidas para que 
possamos atrair investimentos tanto públicos como privados para tais fins. 

Trabalhando arduamente, obedecendo e dando continuidade ao planejado estaremos imediatamente sentindo 
no nosso cotidiano, nos nossos bairros, na nossa cidade enfim, os benefícios que irão tornar cada vez melhor a 
qualidade de vida dos munícipes. Resgatar nossas conquistas perdidas, como os projetos e programas que já 
traziam benefícios e aprovados pela população, como também implementar novos projetos, são os nossos 
objetivos. Esta proposta estará aberta a considerações e modificações, em se observado também o momento 
político, econômico e social de nosso município, estado e do Brasil. Porém o importante é que esteja sempre 
atualizada objetivando manter nossa cidade incluída num contexto moderno, que nos torne competitivos em 
todos os segmentos. São propostas que transpassam 4 anos de um governo, e que se tiverem continuidade 
poderão transformar Cabo Frio numa cidade competitiva, humana e segura. São propostas para início em 2021 
e que deverão se seguir aos 4 anos do mandato inicial. Vamos trabalhar para recuperar o tempo perdido de 
nossa cidade. Recuperar a saúde e todas as instalações de saúde ( Hospitais /Postos de Saúde/UPAs/PSF,etc.) a 
educação e todas as escolas e creches , tornar outra vez a cidade organizada com os serviços essenciais 
funcionando, como a retirada de lixo, vias públicas e sinalização de uso, apoiando a segurança pública com a 
guarda municipal e a maior eficácia da iluminação pública, tornar ativo e eficientes todos os projetos sociais 
implantados, resgatar o pagamento dos salários de todos os funcionários públicos bem como de seu Instituto 
de Previdência-IBASCAF, resgatar a economia da cidade etambém o orgulho e a estima do munícipe, que anda 
descrente com a queda acentuada da qualidade de vida. Mostrar à população que os benefícios de cidadania e 
de qualidade de vida voltarão com uma gestão eficiente. Este Plano está elaborado para ações globais em toda 
cidade, incluindo todos os bairros e distritos. É um Plano de recuperação do crescimento econômico, humano, 
ambiental, com foco especial na governança e do aumento da arrecadação municipal. Além da recuperação dos 
serviços, as propostas visam crescer, desenvolver, fazer uma via rápida com um futuro melhor para todos 
munícipes que juntos reconstruiremos a cidade e a recolocaremos como a capital da região dos lagos. 

OS OBJETIVOS PRINCIPAIS ESTÃO ÂNCORADOS EM QUATRO PILARES FUNDAMENTAIS: 

Do Crescimento Econômico: Reestabelecer e desenvolver um ambiente adequado para a melhoria das 
atividades econômicas existentes, e para atração de investimentos produtivos QUE provoquem o aumento da 
arrecadação e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. 

Do Desenvolvimento Humano: Recuperar o crescimento do índice de Desenvolvimento Humano – IDH, através 
das conquistas inerentes aos quesitos básicos para a conquista do desenvolvimento. 

Da Sustentabilidade Ambiental: Preservar o meio ambiente e com isso projetar oportunidades para os jovens e 
para as gerações futuras. Buscar a utilização de todas as formas de energias alternativas e renováveis possíveis 
e sempre implementar as atividades econômicas de forma sustentável. 

Da Administração Pública: Resgatar as boas práticas de administração pública, aprimorando, investindo na 
qualificação técnica e profissional do funcionalismo público. Reestabelecer a austeridade, a eficiência e 
restabelecer o Portal da Transparência. Estabelecer o equilíbrio entre arrecadação e gastos públicos, priorizando 
as necessidades básicas a população. Realizar auditoria nas contas pública, processos administrativos e no 
controle de patrimônio. Tornar os cargos públicos de ocupaçãode técnicos qualificados, e com isso enriquecer 
o quadro funcional com a capacitação do servidor efetivo. 



A ESTRUTURA DO PLANO ESTRATÉGICO: 

Macro programas Atuações 

  

 Crescimento Econômico 

Infraestrutura; 

Super Estrutura; 

Programas Setoriais; 

  

  

  

  

  

Desenvolvimento Humano 

  

  

                                             

  

  

Educação; 

Saúde; 

Mobilidade Urbana (Transportes); 

Habitação; 

Segurança; 

Esportes e Lazer; 

Assistência Social; 

Cultura; 

Juventude; 

Melhor Idade; 

Economia Solidária; 

Atividades comercias; 

Empreendedorismo; 

Ciência e tecnologia; 

Mobilidade Urbana e outros; 

 

  

  

  

Sustentabilidade Ambiental 

Canal do Itajurú; 

Paisagismo Urbano; 

Adaptação das APA´S; 

Marina Ambiental; 

Certificação das Praias; 



Reciclagem e outros; 

 

  

  

  

Administração Pública 

Manter o Portal da Transparência; 

Implantar as melhores práticas de governançada 
Administração Pública; 

Incentivar o crescimento da arrecadação própria do 
município; 

Implementar os projetos de captação de 
investimentos públicos e privados; 

Capacitar todo os funcionários públicos do 
município; 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 



Crescimento Econômico 

O crescimento econômico dependerá de programas de desenvolvimento, na infraestrutura básica e nos 
programas setoriais. As propostas de Crescimento Econômico têm como objetivo tornar a cidade mais atrativa 
para munícipes, turistas, empresários e investidores, proporcionando assim uma ampliação da oferta de 
trabalho e renda, com consequente melhoria da qualidade de vida de todos. 

A) Propostas na infraestrutura; 

As propostas têm como objetivo resgatar e ampliar a infraestrutura básica do município, visando o melhor 
atendimento da população local e flutuante, e a atração de novos investimentos produtivos, através da 
qualificação da infraestrutura especifica como, por exemplo, do turismo e seus correlatos, dentre outras. Para 
isso ações serão necessárias como: 

 Realizar diagnóstico sócio, econômico, territorial e ambiental; 

 Estabelecer as condições para implantar o georeferenciamento do território municipal; 

 Implantar o Programa de abairramento e Arruamento (principalmente na região de Tamoios, visando 
melhorar o atendimento de correios) 

 Elaborar cenários para as próximas décadas, objetivando preparar a cidade para a mutação das receitas 
do petróleo; 

 Implementar o Saneamento Básico visando o compromisso do setor público com a saúde, crescimento 
sustentado e qualidade ambiental. 

 Aumentar a cobrança de melhores resultados da parceria entre a Administração Pública e a 
Concessionária de Serviços Públicos-Prolagos, de forma a eliminar os gargalos para a atingir a 
implantação do Saneamento Básico (água e esgoto) nas diversas regiões da cidade que carecem do 
serviço; 

 Tornar obrigatório na elaboração de projetos e construção de redes coletoras de águas pluviais, esgotos 
sanitários, de distribuição de água (e energia elétrica), bem como de local específico para deposição de 
lixo residencial para condomínios horizontais e loteamentos em áreas superiores a 5.000m², assim 
como a separação seletiva do lixo; 

 Fiscalizar a obrigatoriedade de instalação do Sistema Individual de Tratamento de Esgoto para projetos 
de edificações multifamiliares, shoppings, hotéis, restaurantes e demais equipamentos comunitários; 

 Fiscalizar a obrigatoriedade de instalação de fossa-filtro-sumidouro, nas edificações unifamiliares e 
comerciais, onde não houver rede coletora de esgotos; 

  

Elaborar o Plano de Desenvolvimento da Orla;  

Elaborar o Plano de Gerenciamento Costeiro. O plano da Orla deverá promover o desenvolvimento integrado 
de toda região costeira de Cabo Frio, dotando os espaços públicos de equipamentos destinados ao lazer e 
turismo, que ofereçam qualidade e conforto ao cidadão e ao turista, protegendo-a e coordenando a 
comercialização de produtos nestas áreas. Entre ações deve-se necessárias atuar com algumas ações: 

 Refazer o levantamento das ocupações existentes ao longo de toda orla; 

 Criar plano diretor de desenvolvimento integrado de toda Orla em consonância com as diretrizes 
definidas no Plano Diretor Municipal; 

 Estimular o Plano de Gerenciamento Costeiro. 

 Buscar a Revitalização e Desenvolvimento da Lagoa de Araruama, aprimorando a interlocução dos 
interesses de Cabo Frio junto à PROLAGOS, Consórcio da Bacia do Rio São João, Órgãos Estaduais e 
Federais, ONGs (Terceiro Setor) e Municípios Limítrofes; 



Elaborar estudo visando integrar todos os municípios da Região dos Lagos; 

Realizando parcerias estratégicas, visando uma maior integração socioeconômica, entre os municípios limítrofes 
à Cabo Frio, estimulando os consórcios intermunicipais de áreas e atividades estratégicas, tanto públicas como 
públicas-privada. 

 Explorar as potencialidades comuns de complementaridades dos municípios e dos possíveis ganhos do 
trabalho conjunto; 

 Criar promoções turísticas conjuntas, baseados no Plano Estratégico de Turismo local e regional que 
deverá ser elaborado. 

 Elaborar o Plano Estratégico de Turismo; 

Com relação ao plano estratégico turístico será preciso promover uma série de ações para qualificar estrutura 
existente, promovendo um atendimento de excelência ao morador e ao turista. Desta forma, iniciativas junto 
com o setor de meios de hospedagem são necessárias. 

 Realizar rotineiramente pesquisas de oferta hoteleira para dimensionar a necessidade de requalificação 
dos meios de hospedagem; 

 Estimular a adaptação e melhoria dos meios de hospedagem; 

 Propor a exigência do projeto de referência de arquitetura para os meios de hospedagem; 

 Estabelecer as condições para atração de rede hoteleira internacional; 

 Propor a adaptação e melhoria física dos meios de hospedagem; 

 Requalificar as instalações e equipamentos dos meios de hospedagem, de acordo com as necessidades 
dos turistas e em consonância com o plano estratégico de turismo. 

 Convenções de Cabo Frio; 

O Centro de convenções produzirá em todos os setores da economia local benefícios impactos diretos, 
principalmente a criação de empregos. 

 Restabelecer o diálogo com o governo federal para a implantação de um centro de convenções, que já 
conta com área para instalação desapropriada; 

 Preparar, a cidade para a consciência da necessidade de promover uma série de transformações para a 
maximização dos benefícios econômicos provenientes dessa instalação; 

 Estabelecer parcerias visando a construção do Centro de Convenções; 

 Promover parcerias para a formação de profissionais da área de eventos; 

  

Implantar os Polos do Desenvolvimento de apoio comercial, industrial e o Polo da Tecnologia da Informação; 

        

 Criar um Departamento específico na Secretaria de Desenvolvimento, com autonomia para apoiar as 
empresas já instaladas que queiram se desenvolver e as que desejarem se instalar na cidade, com vistas 
a facilitar a viabilização destas ações.  

 Propor benefícios legais e agilizar os trâmites burocráticos, gargalos do desenvolvimento, além de 
propor os incentivos municipais. Terá este departamento a direção de buscar no país e no exterior, 
empresas de diversas áreas a se instalarem na cidade. 

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

 Estabelecer parcerias com entidades de apoio como SENAC, SEBRAE e FIRJAN; 



 Estimular as ações que visem capacitação profissional; 

 Estabelecer parceria com a ACIA no sentido de incrementar e apoiar as ações necessárias aos 
desenvolvimentos do comércio local; 

 Participar em eventos destinados a investimentos; 

 Atuar junto às demais secretarias municipais objetivando o aperfeiçoamento da legislação com vistas a 
tornar Cabo Frio mais competitiva na disputa pela atração de investimentos; 

 Identificar as potencialidades do município e elaborar o “Portal do Investidor”, com o objetivo de 
orientar empresários que desejam investir no município; 

 Criar lei de incentivos a investimentos, com o objetivo de aumentar a oferta de oportunidades de 
trabalho para a população local com consequente geração de renda e da oferta de empregos. 

 Todos esses movimentos na infraestrutura proporcionarão à cidade de Cabo Frio um novo patamar na 
economia fluminense, o que consequentemente atrairá novos investimentos para o município, com 
consequente aumento da arrecadação própria e de ICMS. 

 Apoio total ao desenvolvimento do aeroporto como estrutura de desenvolvimento regional. 

  

B) Ações Setoriais; 

Junto às propostas destacadas acima, o desenvolvimento dos Setores Produtivos existentes e suas 
potencialidades no município, agregará valor às atividades econômicas setoriais e consequentemente no seu 
todo. Pretende-se com isto, dentre outras coisas, a geração de emprego e renda. 

 Pesca; 

 Estimular a melhoria da rentabilidade, e consequente aumento na oferta de trabalho e renda da 
atividade pesqueira, tanto artesanal quanto industrial. 

 Atualizar o Inventário ictiológico, mapeamento, diagnóstico e programas de capacitação, 
proporcionando o aumento da eficiência da atividade pesqueira da região; 

 Estabelecer o apoio para que a atividade industrial pesqueira possa buscar condições para modernizar 
suas as instalações e procedimentos para que se proporcione agregação de valor ao produto da 
atividade da pesca, assegurando maior rentabilidade ao agente local;    

 Criar procedimentos para controle do pescado que sai do município de Cabo Frio aumentando a 
arrecadação municipal; 

 Apoiar a “cooperativa de pescadores artesanais” com o objetivo de elevar a sua renda e incrementar a 
atividade pesqueira no município; 

 Estimular a exportação de peixe através do aeroporto de Cabo Frio; 

 Elaborar o projeto multidisciplinar de exploração pesqueira e aproveitamento turístico nas lagoas 
artificiais de tamoios, realizando projetos de infraestrutura para o desenvolvimento destas atividades. 

 Implementar estudos para a piscicultura na zona rural. 

 Investir na formação e qualificação profissional com a Realização de cursos de aquaviários e para 
formação de pescador profissional, em parcerias com a Capitania dos Portos de Cabo Frio; 

 Implantar Módulos Pilotos Demonstrativos de Maricultura Comunitária. 

 Apoiar a reimplantação da fazenda marinha do Pero em parceria com o SEBRAE;  

 Buscar parcerias com o Governo Federal para implantar o Centro de Processamento de Pescado e 
Entreposto, com píer de desembarque, dotado de câmara frigorífica, acoplado ao mercado atacadista, 
na localidade de Santo Antônio (Foz do Rio São João). 

 Planejar a oferta de cursos de capacitação para pescadores, principalmente para a formação de novos 
MESTRES DE EMBARCAÇÕES, aproveitando a experiência dos mais antigos e, consequentemente, 
preenchendo um espaço vazio nesse setor;  

 Apoiar e fortalecer as Associações de Produtores e de Pescadores de Cabo Frio e da Colônia dos 
Pescadores. 



  

Agricultura e Agro vida; 

 Explorar o potencial agrícola do município, incentivando o estabelecimento de novas empresas e 
cooperativas, e possibilitando otimizar a produção e distribuição dos produtos agrícolas. 

 Estabelecer convênios com entidades públicas e privadas, para intensificar o programa de Agricultura 
Familiar – estudando técnicas adequadas de plantio e implementos agrícolas; 

 Restabelecer a permanente de manutenção de estradas vicinais da zona rural para facilitar o 
escoamento da produção de bens agrícolas. 

 Apoiar o desenvolvimento de cooperativas de produtores rurais e a implantação de uma central de 
abastecimento e distribuição, na Fazenda Campos Novos; 

 Incentivar a agricultura de produtos orgânicos, agregando valor aos produtos agrícolas; 

 Estabelecer convênios de cooperação técnica e cientifica com a EMBRAPA e Universidades 
especializadas no assunto. 

 Atuar na constante vigilância nos Rios da região rural   

 Estabelecer convênio com a secretaria de agricultura do estado, instalar um núcleo da defesa sanitária 
na zona rural. 

 Estimular o melhor planejamento da distribuição contra febre aftosa aos produtores rurais 

 Estimular a abertura de usina de beneficiamento de leite em apoio agregado ao pequeno produtor rural 

 Apoiar logisticamente os Eventos Rurais da Prova do Laço (Campeonato Rural da Prova do Laço de Cabo 
Frio). 

 Em apoio ao agricultor, a reativação do espaço do Mercado Municipal Sebastião Lan. 

 Indústria de Confecção e Moda Praia; 

Estabelecer um Polo de Excelência Internacional de Moda Verão, Acessórios e Bijuteria; 

 Fortalecer o polo econômico de produtos ligados à moda verão, explorando o potencial do município 
através da profissionalização dos envolvidos nessa atividade, e consolidando a imagem de Cabo Frio em 
nível nacional e Internacional. 

 Estabelecer a marca Cabo Frio (designer de prestígio nacional); 

 Estabelecer parcerias institucionais e acadêmicas (universidade Federal Fluminense, Veiga de Almeida, 
Estácio de Sá, SENAI, SEBRAE, SENAC, FIRJAN, FACIARJ e ACIA); 

 Estudar a Implantação incubadora de negócios “MODA VERÃO”; 

 Estudar a Implantação do programa de financiamento para formação e aperfeiçoamento profissional, 
inovação e renovação do parque de equipamentos. 

  

Turismo; 

Desenvolver a atividade turística de modo ordenado, qualificando os produtos ofertados e desenvolvendo novos 
produtos de acordo com o potencial do município. 

 Formatar o programa de fiscalização e ordenamento do turismo/hotelaria familiar; 

 Reorganizar o calendário de Convenções, Feiras e Exposições; 

 Criar calendário qualificado de eventos permanentes de interesse turístico local e os de abrangências 
regionais e nacionais. 

 Criar metodologia de captação de turistas e eventos, com metas quantitativas e qualitativas; 

 Capacitação e formação de guias turísticos e culturais municipais em parceria com as entidades privadas 

 Atualizar o site municipal de turismo como grande portal de divulgação; 



 Otimizar os produtos turísticos: Parque APA do Pau Brasil e Costa Azul, Mar e Vento, Bacia do Rio São 
João, Pesca Esportiva, Turismo de Eventos, Melhor Idade e Juventude; 

 Criar plano de Divulgação e Comercialização do Destino Cabo Frio; 

 Desenvolver a gastronomia, principalmente especializada em frutos do mar, com o objetivo de criar 
novos produtos turísticos, como Festivais Gastronômicos, ou ainda agregar valor aos atrativos turísticos 
existentes; 

 Incentivar esportes e eventos náuticos; 

 Promover e divulgar o destino Cabo Frio nacional e internacionalmente, estimular agências de viagens, 
operadoras e captar o consumidor final (turista) em feiras, workshops e fantur estrategicamente 
definidos; 

 Estimular a qualificação permanente dos gestores dos serviços e produtos turísticos; 

 Estabelecer com departamento de Cultura o Projeto História Viva (monumentos com atividades 
culturais constantes); 

 Resgatar o Projeto Selo de Qualidade do Turismo; 

 Estimular a captação do turismo da melhor idade com eventos apropriados; 

 Atualização e aprimoramento do planejamento estratégico de turismo –Plano Mar Azul, já elaborado 
pelo município; 

Desenvolvimento turístico regional; 

Visando o crescimento da geração de oportunidades em Cabo Frio é importante estimular o desenvolvimento 
regional e atuar de forma conjunta na divulgação do destino turístico / região. 

 Fomentar o desenvolvimento turístico da região, e realizar a promoção em conjunto de cada destino da 
região costa do sol. 

 Fomentar o intercambio sócio econômico entre os municípios da costa do sol, visando o aprimoramento 
e integração da infraestrutura, do desenvolvimento conjunto de atividades econômicas e a preservação 
do meio ambiente; 

 Estímulo a elaboração do planejamento estratégico do turismo regional com incentivo a potencialidade 
de cada município da Costa do Sol.  

  

Esportes; 

Viabilidade de transformação em negócio as atividades esportivas de vocação natural de Cabo Frio. 

 Oferecer incentivos para instalações de cursos de vela e atividades náuticas; 

 Viabilizar economicamente através de parcerias público privadas, os negócios esportivos, considerando 
toda a cadeia produtiva que engloba a realização de eventos, fabricação de equipamentos esportivos, 
formação profissional e amadora, ligados aos seguintes esportes: Surf, Body Boarding, Wind surf, Kite 
Surf, Vela, Pesca Esportiva, Mergulho Ecológico e Esportes Radicais. 

 Apoio às modalidades de esportes amadoras, já existentes na cidade dentro do permitido pela 
legislação. 

Empreendedorismo; 

O empreendedorismo é a ferramenta que capacita o cidadão para conquistar o seu próprio destino. Para isto, 
deve-se estimular o ensino do empreendedorismo, bem como o desenvolvimento de cooperativas e incubadora 
de empresas. 

 Implantar com parcerias público privadas, amplo programa de incubadora de empresas; 



 Incentivar a criação de cooperativas; 

 Estimular a qualificação profissional de atividades para possibilitar o empreendedorismo; 

 Atuar junto ao governo do Estado na instalação de dois Polos do Projeto FAETEC em nossa cidade. 
(Tamoios e Grande Jardim) 

 

Atividades comerciais; 

 Apoiar a Associação comercial, e as atividades comerciais da cidade. 

 Apoiar e sugerir incentivos aos estabelecimentos que se adequem a tematização orientada pelo 
departamento de cultura e turismo para os ambientes e estabelecimentos de apelo turístico; 

 Estimular com a iniciativa privada cursos de capacitação e de qualificação profissional em parceria com 
a iniciativa privada; 

 Fortalecer através de parcerias público privada, circuitos gastronômicos para os bares e restaurantes e 
auxilia-los na sua divulgação; 

 

Desenvolvimento Humano; 

 

O programa de desenvolvimento social tem por objetivo realizar investimentos para desenvolver os setores de 
educação, cultura, saúde, transportes, habitação, segurança, esportes, lazer e assistência social, com a 
finalidade de melhorar a qualidade de vida da população de Cabo Frio e o índice de desenvolvimento humano 
em nossa cidade. 

Educação; 

 Elevar o potencial futuro de auto sustentabilidade das atividades integrantes dos programas setoriais 
econômicos, mediante a formação e capacitação da população através da rede escolar. 
 

 Transformar a escola em local de encontro e entretenimento para as comunidades, através de práticas 
esportivas, cursos, campanhas educacionais, entre outras; 

 Estabelecer convênios com as Instituições Privadas de Ensino, de modo a oferecer bolsas de estudos 
nos níveis de Ensino Médio e Superior aos alunos carentes, custeadas pela Administração Pública; 

 Ampliar o Programa da Merenda Escolar, com a atuação de nutricionistas e reimplantar o programa da 
compra solidaria. 

 Estabelecer convênios com instituições de ensino superior para oferecer aos professores de rede 
municipal cursos regulares de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional continuada; 

 Criar o programa “ESCOLA: O MELHOR LUGAR DO MUNDO PARA ALUNOS E PROFESSORES” 

 Criar diagnóstico cuidadoso e implementar a formação oferecendo capacitação técnica aos profissionais 
da rede; 

 Distribuir uniformes, material escolar e atenção especial à sua alimentação, através de uma merenda 
de qualidade. 

 Assegurar o atendimento das nossas crianças e adolescentes através do Sistema de Garantia de Direitos, 
vinculando o trabalho da SEME com as demais Secretarias e Instituições da rede de proteção. 

 Buscar de imediato aderir diversos Programas Federais, beneficiando nossos alunos, através da 
alimentação do sistema com responsabilidade e competência técnica. 



 Incentivar a democratização da gestão através da participação e fiscalização de cidadãos com o 
fortalecimento dos conselhos em várias instâncias, que garantem o acompanhamento e fiscalização das 
ações governamentais. 

Pautado na finalidade de reconstrução da credibilidade, eficiência e eficácia da Educação da Rede Municipal de 
Cabo Frio faz-se necessário um plano sistemático de ações que garantam o acesso e permanência do aluno na 
escola, bem como a melhora progressiva da qualidade do processo ensino e aprendizagem, com vistas à 
valorização e respeito do profissional da Educação, seus direitos e formação continuada. 

Principais prioridades da Educação em Cabo Frio: 

1. Assegurar o acesso, a permanência e a qualidade na escola; 
2. Garantir dignidade ao profissional da Educação; 

Objetivos Específicos: 

 Compor o corpo docente e técnico-pedagógico habilitado em todas as unidades escolares; 

 Implementar, na íntegra, o Plano Municipal de Educação em consonância com as metas estabelecidas 
no PNE; 

 Alfabetizar todas as crianças, o quanto possível, até o 3º ano do EF; 

 Melhorar o fluxo escolar, diminuindo a distorção idade-série no Ensino Fundamental; 

 Promover a formação continuada eficaz na jornada de trabalho a todos os profissionais da Educação, 
incentivando o protagonismo destes por meio de trocas de experiências, produção de material, 
encontros, seminários, conferências, congressos municipais e outros; 

 Criar parcerias com instituições, universidades públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos 
político-pedagógico, bem como indicadores de qualidade; 

 Articular as políticas públicas da Educação de Jovens e Adultos com as de geração de empregos; 

 Contribuir o acesso e permanência dos jovens e adultos à EJA, com vistas à erradicação do 
analfabetismo no município; 

 Promover políticas públicas de inclusão, propiciando o acesso e permanência dos alunos através de 
atendimento específico nas salas de recursos multifuncionais e em centros especializados; 

 Estabelecer ou firmar parcerias com secretarias e instituições especializadas para o melhor atendimento 
ao educando; 

 Assegurar a acessibilidade dentro das normas técnicas, reestruturando os prédios existentes na Rede 
Municipal de Ensino; 

 Consolidar a gestão democrática, articulando suas várias instâncias com os conselhos, em torno do 
Plano Municipal; 

 Aprimorar a realização da matricula dos estudantes nas escolas públicas, através da internet. 

Saúde; 

 Investir no Sistema de Saúde, visando oferecer melhor qualidade de vida para a população, 
essencialmente imprimindo uma gestão moderna e eficiente. 

 Reabertura do Hospital da Criança; 

 Abertura do Posto de Saúde da Minha Casa Minha Vida; 

 Dimensionar as atenções em níveis: preventivo (epidemiológico), básicos, complementares e terciários 
especializados (Ambulatoriais e Internações)  

 Aprimorar o sistema de atendimento para a marcação de consultas e atendimento clínico,  

 Ampliar a estrutura e aprimorar o atendimento nos postos de saúde da família e requalificar tornando 
eficientes os hospitais e postos de saúde já existentes em toda a cidade; 

 Colocar em funcionamento o Centro de Reabilitação e de Preparação para Reintegração às Atividades 
Profissionais. 



 Aprimorar os programas “Médico de Família” e atendimento odontológico; 

 Resgatar o atendimento Odontológico Municipal 24h; 

 Preparar o sistema de saúde para atender o turista da Melhor Idade; 

 Implantação do projeto educação continuada aos profissionais da saúde; 

 

Ação da saúde de animais Domésticos e de Ruas observando as ações de controle das zoonoses; 

 Revitalizar e propor uma condição mais digna para o bem-estar dos animais abrigados no canil 
municipal; 

 Dar condições higiênicas e satisfatórias ao abrigo do canil municipal. 

 Apoiar e estimular o trabalho dos protetores de animais no recolhimento, tratamento e adoção dos 
animais. 

Mobilidade Urbana (Transporte); 

Realização de melhorias no atual sistema viário do município, o que irá representar mudança de grande impacto 
no trânsito da cidade, principalmente durante a alta temporada. 

 Implementar com parcerias público privadas o transporte marítimo no Canal de Itajuru e na Lagoa de 
Araruama; 

 Buscar a unificação das atividades de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; 

 Criar e Ampliar com parceria com o Governo Federal as Ciclovias, Ciclo faixas e Ciclo-rotas; 

 Recuperar os Semáforos existentes e fazer a Sincronização entre todos; 

 Implantar Pequenas Intervenções Físicas em alguns Pontos de Conflito e Gargalos da Cidade. 

 Realizar uma intervenção na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106 no trecho de Tamoios) para redução de 
acidentes. 

Cabo Frio ainda não conseguiu incluir a bicicleta de maneira efetiva nas políticas de transporte, contando com 
uma estrutura cicloviária que precisa ser ampliada e qualificada. 

 Desenhar um plano cicloviário para toda a cidade baseado em estudos e pesquisas, criando uma rede 
de ciclovias e ciclo faixas que garantam deslocamentos seguros e confortáveis aos cidadãos por todos 
os bairros da cidade. 

 Implementar sinalização e placas tornando as calçadas centrais da Avenida Julia Kubistchek, Joaquim 
Nogueira e Vitor Rocha em ciclovias. Sinalização das ciclovias da Amaral Peixoto e Orla da Praia das 
Palmeiras e Siqueira. Como também tornar a ciclo faixa da Praia do Forte em Ciclovia e em toda orla e 
rodovia RJ (canteiro Central) de Tamoios. 

 Viabilizar a instalações de bicicletários em pontos de grande circulação de ciclistas do 1º Distrito e 
Tamoios. 

 Estabelecer mecanismos efetivos de diálogo formal com a sociedade sobre programas, projetos e ações. 

 Desenvolver campanhas e programas permanentes de educação para todos que participam do trânsito, 
privilegiando o deslocamento seguro de pedestres e ciclistas. 

 

 

Habitação; 

Promover melhorias urbanas e condições de habitabilidade. 



 Regularizar a posse e o cadastramento de imóveis irregulares, promovendo melhorias urbanas e 
condições de habitabilidade (Regularização Fundiária) já realizada no bairro da Vila do Sol e será 
estendida a Tamoios; 

 Implantar Loteamentos Especiais, em torno ou adjacentes a núcleos sociais consolidados, com faixas de 
transição, de forma a possibilitar o reparcelamento das áreas remanescentes, de acordo com o previsto 
na legislação; 

Segurança; 

Proporcionar nível de segurança que permita a população e aos turistas desfrutar da cidade com toda 
tranquilidade. 

 Resgatar a guarda municipal e guarda marítima e ambiental municipal: capacitação do guarda, aquisição 
de equipamentos e criação da área de inteligência; 

 Resgatar a implantação com parceria com o Governo Federal em locais estratégicos a vigilância 
eletrônica para auxiliar ás autoridades policiais; 

 Estabelecer o estreitamento da parceria com as autoridades de segurança Pública Estadual e Federais, 
permitindo o apoio do Município no trabalho de restituir a segurança ao nosso cidadão; 

 Implantar Iluminação Pública total e eficiente como apoio ao combate ao crime. 

 Estudar a implantação em convenio com o governo do estado do centro integrado de segurança pública 
em Tamoios com a instalação de quadros da PM, Bombeiros Policia Civil. 

Esportes e lazer; 

 Criar uma estrutura no município de Cabo Frio que estimule o desenvolvimento de projetos e programas 
de esportes e lazer nos segmentos de mar, praia e vento, dentro da estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável no uso do Meio Ambiente; 

 Incentivar a pesca amadora e a pesca esportiva do Marlim Azul; 

 Criar de arrecifes artificiais de modo a propiciar o desenvolvimento da fauna marinha e a prática do 
mergulho ecológico; 

 Incentivar os campeonatos amadores de todos os esportes e apoiar as equipes amadoras de Cabo Frio 
nos Jogos Abertos Brasileiros e do Interior; 

 Apoiar o Conselho Municipal de Esporte Amador já constituído; 

 Incentivar os Jogos Estudantis de Cabo Frio; 

 

Assistência Social; 

Promover ações que visem atender as necessidades da população em todos os níveis de assistência social. 

 Ampliar o apoio ao Abrigo Municipal para atender às crianças recolhidas pelo carro ronda; 

 Ampliar o apoio ao Abrigo Municipal destinado às crianças que sofrem algum tipo de violência 
psicológica, física ou sexual; 

 Apoiar Centro de Atenção Integral para atendimentos de dependentes químicos, do adulto e da criança; 

 Ampliar e modernizar o cemitério Jardim Esperança, criar um cemitério na macrorregião de Tamoios; 

 Reformar os centros de assistência de referência de ação social; 

 Aprimorar a casa do morador de rua (Casa de Passagem); 

 Aprimorar e estender irrestrito apoio aos convênios e programas já existentes na cidade. 

 



 Resgatar e incrementar os projetos PAIFS e CRAIFS; 

 Abrir em parceria com o Governo Federal o restaurante popular no Jardim Esperança; 

  Reabrir o café do trabalhador; 

 Restabelecer o Programa Sócio Esportivo Novo Cidadão. 

Cultura; 

Implementar equipamentos comunitários destinados à área cultural e criar legislação de incentivo ao 
desenvolvimento das atividades culturais. 

 Dar apoio à política municipal de cultura, valorizando as raízes culturais de Cabo Frio; 

 Estimular a preservação e municipalização de prédios históricos não pertencentes ao município; 

 Estimular a criação de grupos de teatro, danças e música de Cabo Frio; 

 Incentivar os festivais de dança, teatro, vídeo e canto; 

 Estimular e apoiar o estudo e movimentos culturais na cidade 

 Dar continuidade e fortalecer os projetos que formam o calendário cultural da cidade 

 Fortalecer o conselho municipal de cultura; 

 Fortalecer o conselho municipal de patrimônio; 

 Dar continuidade às conferências de cultura; 

 Dar continuidade às parcerias com a secretaria do estado de cultura e com a Secretaria Especial da 
cultura; 

 Estimular a criação de novos espaços e atividades culturais principalmente as públicas e privadas; 

 Controlar shows e eventos: um segmento de coordenação e orientação para tipos de shows e eventos 
adequados aos perfis dos bairros e da cidade. Inclusive valorizando artistas locais; 

Em Tamoios aprimorar a utilização da Sala Chico Tabibuia. 

 Estimular os diversos grupos de estudos e resgate das atividades culturais como, por exemplo, o estudo 
da cultura negra e Quilombolas no município de Cabo Frio; 

 Apoiara Semana Teixeira e Souza de Literatura; 

 Apoiar a todas as associações culturais da cidade. 

 Estimular as aulas de: teatro, música, dança e exposições; 

Juventude (criança/adolescente); 

Proporcionar à juventude condições para desenvolver suas potencialidades através de programas voltados para 
educação, esportes, cultura e atividades voluntárias. 

 Envolver os alunos de primeiro e segundo grau nos programas de esportes e cultura; 

 Estimular a prática de ações voluntárias junto às comunidades carentes; 

 Integrar os jovens aos programas voltados para preservação ecológica; 

 Estudar a oferta de programa de Saúde Bucal, prevenção contra AIDS, DST e Drogas nas escolas; 

 Incentivar os programas governamentais e desenvolvidos por ONGs para inserção social do jovem; 

 Incentivar o Projeto Primeiro Emprego do Governo Federal; 

 Criar Campanhas de conscientização de qualificação de saúde dos jovens através de campanhas, 
palestras e cursos; 

 Incentivar todo projeto cultural esportivo e inclusão de jovens; 

Melhor Idade; 

Proporcionar aumento da qualidade de vida entre a população da Melhor Idade. 



 Transformar Cabo frio em uma cidade amigável e inclusiva para a Melhor Idade; 

 Aprimorar o Centro de Convivência da Melhor Idade, que dentre outras atividades (lazer e cultura), 
ofereça orientação para a prática de alimentação saudável e atividades físicas; 

 Fortalecer com apoio estratégico aos grupos da melhor idade já estabelecidos na cidade. 

Economia solidária; 

O valor central da Economia Solidária é o trabalho, o saber e a criatividade humana. A Economia Solidária é um 
poderoso instrumento de inclusão social. 

 Levar às comunidades carentes informações para o desenvolvimento de capacitação para auto geração 
de trabalho e renda. 

Ciência e Tecnologia; 

A inclusão digital é requisito indispensável para o exercício da cidadania do nosso tempo. 

 Trabalhar para estabelecer a via digital de banda larga como elemento fundamental a captação de 
empresas a se instalarem no Polo econômico industrial e Polo de tecnologia da informação. 

 Apoiar todos os programas municipais de meios digitais. 

 Implantar o programa do governo federal CVT Centro de Vocação Tecnológica 

Sustentabilidade Ambiental; 

O compromisso da Sociedade Cabo-friense com a sustentabilidade ambiental é fator de promoção do 
desenvolvimento das atividades geradoras de trabalho e renda, e de consolidação da imagem de Cabo Frio. 

Gestão do território e Mobilidade Urbana em parceria com as áreas de mobilidade urbana, obras, planejamento, 
cultura e turismo. 

Ações Propostas: 

 Criar Áreas Protegidas – todas as Unidades de Conservação – UC (IAP): Intensificar relacionamento com 
UC Estaduais 

 Criar Áreas Protegidas municipais – Apenas as UCs Municipais (IAPM): Analisar e Recuperar as UC 
Municipais – Mico Leão e Dormitório das Garças 

 Criar Unidades de Conservação – Adaptação de áreas protegidas para receber visitantes 

 Revitalizar o Canal Itajuru, em convênio com o Governo do estado e Federal; 

 Implantar uma Marina Ambiental; 

 Viabilizar a Análise e desenvolvimento do Plano Diretor 

 Viabilizar a Implantação de ciclovias – Centro / Jardim Esperança / Tamoios 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE 

Reestruturação e desenvolvimento dos instrumentos de comando e controle com parceria interna imediata com 
a área de segurança. 



 Reorganizar e a modernizar a gestão do órgão administrativo executor da política ambiental municipal 

 Reorganizar e a modernizar a gestão da Guarda Municipal Ambiental, dos mecanismos de licenciamento 
ambiental, do mecanismo de fiscalização ambiental e dos mecanismos de compensação ambiental. 

 Reestruturar e desenvolver os instrumentos de tomada de decisão em parceria com a Procuradoria do 
município 

 Reestruturar as instâncias de decisão colegiada com: 
a) Conselho Municipal de Meio Ambiente 
b) Da área de monitoramento ambiental 
c) Da implantação de sistema de informações ambientais e 
d) Da análise legislação ambiental Municipal. 

 Desenvolver e incorporar de instrumentos econômicos em parceria com áreas da Fazenda, 
Planejamento e Turismo; 

 Reestruturar o fundo municipal de Meio Ambiente das ações para a obtenção de certificação das praias, 
das ações para aumento de receita através do ICMS Verde e da instalação de subsídios para ações 
sustentáveis – residência / indústria / comercio – plantio de árvores – reuso de água – energias 
renováveis (solar e eólica). 

Ações e Negócios sustentáveis em parceria com áreas de Indústria & Comércio, Agricultura, Obra e 
Planejamento. 

 Desenvolver a agricultura familiar com vistas à certificação de produtos orgânicos; 

 Desenvolver ações para minimização de consumo de materiais por parte da administração pública 
municipal; 

 Fomentar a adequação dos negócios existentes se adequarem às técnicas e mecanismo sustentáveis; 

 Desenvolver tecnologias sociais para implementação em comunidades carentes; 

 Melhorar as condições de saneamento básico em parceria com Áreas de saúde, Promoção Social e 
Educação; 

 Analisar e controlar ações no tratamento de Esgoto (ITE): - acompanhamento e monitoramento da ETE 
do Siqueira e do Jardim Esperança; 

 Acompanhar e monitorar as ações de captação no 2º Distrito / Tamoios e Procedimentos para captação 
no Rio São João, nos mananciais de abastecimento (IrMA); 

 Desenvolver ações com vistas à melhoria no manejo e utilização dos recursos hídricos; 

 Desenvolver de ações com vistas à melhoria do manejo de esgoto sanitário; 

 Desenvolver ações com vistas à melhoria do manejo dos resíduos sólidos; 

 Desenvolver ações para implantação da coleta seletiva; 

 Desenvolver ações para implantação de mecanismos de reciclagem; 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

Reposicionar a Administração Pública de Cabo Frio entre as melhores do país. 



Através do Programa de Monitoramento com objetivo de acompanhar o resultado decorrente das ações 
propostas, através de pesquisas e estudos. O monitoramento demonstrará progressos provenientes da 
implantação do plano de ação e indicará as correções e serem realizadas. 

Será preciso então: 

 Criar indicadores internos de performance; 

 Elaborar calendário de pesquisas e estudos; 

 Realizar pesquisas de opinião junto às lideranças locais e a população em geral para verificar a 
percepção dos resultados provenientes das ações realizadas; 

 Monitorar os impactos econômicos e sociais; 

 Elaborar procedimentos de revisão e retroalimentação do modelo visando reorientar os projetos que 
não estejam tendo o resultado esperado; 

 Capacitar às lideranças locais para acompanhar e divulgar a realização dos projetos; 

 Instalaro Programa de Melhores Práticas em Administração Pública; 

 Identificar as Melhores Práticas de Administração pública aplicadas em outros municípios, visando a sua 
adaptação e consequente implantação em Cabo Frio. 

 Implantar o Programa de Governo Eletrônico (e-Gov); 

Além da implantação dos projetos é importante verificar a percepção da população relativa às ações 
empreendidas pela Administração Pública e será necessária a reestruturação Organizacional e Capacitação 
Funcional; 

Para responder de forma eficiente e eficaz as atuais demandas dos cidadãos, faz-se necessário propor a 
implantação de novo modelo organizacional de Administração Pública, agilizando o funcionamento de sua 
estrutura, definindo e criando os Núcleos de atividades afins; 

 

 Elaborar e implantar Programa de Treinamento para os funcionários da administração pública; 

 Estabelecer convênios para Capacitação Funcional Continuada da Administração Pública de Cabo Frio 
com Instituições especializadas, como a Escola Brasileira de Administração Pública/FGV; 

 Inclusão digital na administração Pública em todos os seus níveis. 

 Instalar efetivamente os setores básicos da administração pública municipal em prédio único a ser 
desenvolvido em Tamoios (Prédio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio em Tamoios para agilizar e 
facilitar a população de Tamoios, nas questões com o Poder de Administração na cidade). Serão 
instalados de imediato as áreas daFazenda, Indústria e Comercio e Pesca, Turismo, Cultura, Educação, 
Saúde, Obras e Planejamento Transporte e Ordem Pública. 

 


