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APRESENTAÇÃO 

 
 

Este documento apresenta a plataforma e as principais diretrizes do plano de governo do candidato à reeleição a 
prefeito da cidade de Rio das Ostras, Marcelino Carlos Dias Borba – o Marcelino da Farmácia -, e do candidato a 
vice-prefeito Dr. Luiz Antônio França Ferraz, para a administração municipal no período 2021-2024. 
 
A apresentação desta plataforma tem por finalidade permitir a análise, pelo eleitor, das propostas e da forma de 

condução pretendida em um desejado novo período de administração municipal do candidato Marcelino da 

Farmácia.  

São indicações e diretrizes a serem desdobradas em planos, projetos e políticas públicas que serão formuladas 

para que se alcance a implementação dos seus objetivos. 

Pretendemos que nosso Plano de Governo esteja em constante construção, com a participação da sociedade, em 

busca do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida que transcendam o nosso pretendido novo 

mandato político. 

É bastante conhecido que Rio das Ostras tem sido sacrificada, como os demais entes da Federação, pela crise 

econômica nacional e pelas consequências da pandemia provocada pelo novo Coronavirus. Em particular, pela 

queda de arrecadação resultante da diminuição dos royalties e participação especial pela exploração do petróleo 

em nossa região. 

Considerando estas dificuldades, e de forma bem realista, é com base na experiência adquirida ao longo dos dois 

anos e meio de nosso atual mandato que desenvolvemos as presentes propostas. 

Já se tornou conhecida a nossa forte atuação diária à frente do Executivo em busca da austeridade com o gasto 

público e com a preocupação de honrar compromissos. Com a credibilidade recuperada, a cidade e os seus 

cidadãos passaram a ser respeitados, como merecem. 

A nossa atual gestão executou, em um curto período de tempo, como havia proposto, projetos estruturantes em 

serviços críticos para a população, como as melhorias na mobilidade urbana, na pavimentação e na iluminação 

públicas – com o uso de LEDs -, e na manutenção de ruas; nos investimentos visando à restruturação na Saúde e 

à oferta de novos serviços – como por exemplo, os da UPA -; no aprimoramento da Educação – em especial 

ampliando vagas de creches -; na segurança com o PROEIS; no fomento ao entretenimento e lazer, com a 

promoção, quando era possível a aglomeração de pessoas, de eventos populares com o financiamento 

compartilhado com parceiros; e, no aprimoramento de eventos sócio culturais, estes bastante prejudicados pelo 

Covid-19, o que nos levou, inclusive, atendendo a uma demanda justa, instituir a criação de uma renda provisória 

para artistas e outros trabalhadores autônomos.  

Esta nossa nova proposta de governo, para o período 2021-2024, tem por princípio a continuidade deste modelo 

de gestão que se reflete em austeridade, serviços públicos acessíveis e de qualidade, progresso e inclusão social.  

A dificuldade na concretização das propostas, dado às condições adversas, demandará a continuidade de uma 

administração extremamente dedicada, muito próxima e conhecedora das necessidades dos nossos munícipes e 

da cidade.  

Seremos fiéis aos nossos princípios e compromissos já tornados públicos em nossa primeira campanha: 

• Nossos princípios são em favor da família e do cidadão. Respeito, honestidade, trabalho, 

transparência e o compromisso profissional e pessoal para com o poder público e com a comunidade; 
 

• Nossos compromissos são com as pessoas e por isso planejamos ações que darão continuidade a uma 

gestão comprometida com a excelência, com o combate ao desperdício e à corrupção, provendo de 

maneira participativa e integrada a cooperação entre agentes público e privados.  
 



Juntem-se a nós! 

2. OBJETIVOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 

• Perseverar na facilitação do acesso, na expansão das opções e no aprimoramento da humanização e da 

qualidade dos serviços públicos municipais, pois consideramos ser esta a forma como uma administração 

municipal pode e deve atuar buscando a qualidade de vida dos cidadãos e o bem estar da sociedade; 

• Dotar a cidade de equipamentos urbanos adequados à criação de uma identidade própria e que atenda a um 

projeto de urbanização planejado, que considere as soluções tecnológicas e os conceitos de cidade inteligente 

adequados e aplicáveis à nossa realidade urbana, social e financeira; 

• Valorizar os bens reconhecidos da cidade e o seu meio ambiente, paisagem, patrimônio natural, cultural e 

histórico, utilizando-os como vetores dos planos de desenvolvimento turístico, social e cultural da cidade;  

• Tornar a cidade mais integrada do ponto de vista urbanístico e cultural, com modernidade, mas preservando as 

suas características históricas; 

• Buscar a geração de oportunidades, não só aquelas adequadas às características atuais da nossa população – 

escolaridade, idade, formação profissional e outras – e as de sua economia tradicional, como também, as 

transformadoras destas características, seja criando um ambiente de negócios inovador, favorável às micro e 

pequenas empresas locais, seja buscando parcerias com os Governos Estadual e/ou Federal ou mesmo empresas, 

entidades privadas e/ou universidades, visando à implantação de, pelo menos, uma unidade de ensino técnico-

profissional na cidade, especialmente nas áreas de novas tecnologias para, entre outros objetivos, criar 

alternativas futuras para o desenvolvimento econômico da cidade e a  transformação profissional e social da sua 

população; 

• Buscar as oportunidades e desenvolver as ações necessárias para consolidar a integração da cidade na 

economia regional, seja:  

o Com a Região Norte, participando e estimulando as iniciativas em desenvolvimento de  implantação 

e/ou de consolidação de uma importante região universitária que inclua a nossa cidade; 

desenvolvendo um ambiente local de inovação e empreendedorismo, integrado com os municípios 

da região; propondo e  participando de ações que influenciarão nas futuras decisões  sobre a indústria 

do gás e que favorecerão a região caso os dutos de transportes desta fonte energética sejam dirigidos 

ao nosso estado e, preferencialmente, à nossa região; 

o Com a Região Litorânea, desenvolvendo planos integrados de turismo, buscando entre outras 

soluções a melhoria das estradas de acesso às cidades litorâneas e a promoção de eventos 

sinergéticos; 

• Buscar a implantação de soluções compartilhadas - especialmente com os municípios limítrofes -, como, por 

exemplo, para o recolhimento, a disponibilização e o tratamento do lixo urbano; 

• Buscar alternativas que encaminhem solução para o problema de coleta e tratamento do esgoto domiciliar 

viabilizando o acesso a esse serviço e à água encanada para a nossa população. 

 

3. PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

•  Reconhecer a importância do cidadão como usuário e definidor do padrão das políticas e serviços públicos; 

• Garantir a equidade dos serviços públicos para todo e qualquer cidadão ou região da cidade; 

• Desenvolver uma gestão profissional planejando e acompanhando toda a estrutura administrativa municipal; 

• Valorizar, desenvolver e motivar os servidores públicos; 

• Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com o setor privado e a captação 

de recursos junto às demais esferas de governo; 



• Utilizar os recursos tecnológico adequados e necessários à oferta de serviços públicos de excelência e à 

eficiência dos processos da administração municipal. 

4. PROPOSTAS DE GOVERNO 

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano de Governo e serão 

executadas por políticas públicas integradas. 

 

4.1 – PROCURADORIA GERAL  

1. Representar o Município em juízo ou extrajudicialmente;  

2. Prestar consultoria e assessoramento jurídico às unidades administrativas; 

3. Apoiar as unidades administrativas realizando estudos, pesquisas doutrinárias, legislativas 

e jurisprudenciais, e ainda, auxiliando-as no acompanhamento dos feitos judiciais e 

administrativos; 

4. Desenvolver ações especializadas inerentes às unidades que compõem sua estrutura 

funcional atuando em áreas tais como: tributária e dívida ativa; serviços públicos, 

urbanismo e meio ambiente; proteção ao consumidor; civil e trabalhista; tutela coletiva e 

outras que venham ser definidas como de sua competência. 

 

4.2. EDUCAÇÃO, ESPORTE e LAZER 

 

4.2.1. EDUCAÇÃO 

1. Construir e ampliar Unidades Escolares, objetivando a melhoria da infraestrutura no 

atendimento aos educandos da Rede Municipal de Ensino, substituindo as salas modulares 

e expandindo o número de vagas, especialmente, na Educação Infantil (Creche), atendendo 

o que preconiza o Plano Municipal de Educação; 

2. Construir, reformar e cobrir quadras poliesportivas das unidades escolares, melhorando o 

atendimento aos alunos e profissionais de Educação Física; 

3. Ampliar gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da 

carga horária, articulada às áreas do esporte, ciências, tecnologia e cultura; 

4. Criar o Centro Educacional Especializado composto por equipe multiprofissional, que 

atenda às especificidades dos alunos com deficiência e comorbidades e que receba as 

famílias que convivem com esses discentes, proporcionando-lhes momentos de 

aprendizado e acolhimento; 

5. Valorizar os profissionais da educação, nos aspectos pedagógicos, financeiros e estruturais, 

através da ampliação da oferta de formação continuada, revisão do Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos - PCCV e de constante melhoria das condições de trabalho; 

6. Ampliar projetos e programas de Tecnologia Educacional, com expansão e modernização 

dos laboratórios de informática; melhorias no acesso à internet; fortalecimento e incentivo 

às atividades de Robótica Educacional; democratização das tecnologias digitais no âmbito 

da Rede Municipal de Ensino; e, construção, implementação e acompanhamento do Plano 

Local de Inovação Tecnológica; 

7. Expandir os programas e projetos de fomento à leitura, à música, à arte, ao esporte e à 

sustentabilidade, por meio de atividades interdisciplinares, tais como feiras culturais, 

literárias, de ciências e tecnologia, jogos esportivos estudantis, gincanas, olimpíadas, 

exposições, eventos musicais e aulas de vivência; 

8. Fortalecer a gestão democrática na educação municipal, garantindo a articulação com a 

comunidade escolar, com o Conselho Municipal de Educação, com os Conselhos Escolares 

e demais colegiados ligados à Educação; 



9. Realizar melhorias na infraestrutura das Unidades Escolares, garantindo aprimoramento 

dos serviços oferecidos nas áreas de manutenção, climatização, conservação, limpeza, 

merenda e transporte escolar; 

10. Investir na melhoria da qualidade do ensino, por meio da oferta de materiais pedagógicos 

de apoio aos alunos, uniformes e materiais escolares; 

11. Realizar eleição para diretores de escola. 

 

4.2.2. ESPORTE e LAZER 

1. Retornar com o Projeto Feliz Idade, para atendimento especial aos Idosos; 

2. Implementar o Tênis de Quadra, para alunos da rede pública; 

3. Implementar o projeto Beach-Tênis, em parcerias com associações já existentes; 

4. Implementar o Projeto de Ciclismo Consciente promovendo o uso seguro da bicicleta; 

5. Ampliar o projeto “Escola de Futebol” atendendo também o público feminino; 

6. Ampliar o projeto “Paraesporte”, com o acréscimo de locais onde também serão 

praticados; 

7. Implementar o projeto “Futebol de Areia” utilizando uma quadra na própria praia; 

8. Implementar o projeto “Natação em Piscina”; 

9. Implementar os esportes de MUAY THAY e BOXE; 

10. Ampliar o projeto “Pré-desporto”, ofertando um número maior de vagas; 

11. Implementar o projeto Equoterapia em Cantagal destinado a pessoas com deficiência 

(PcD); 

12. Implementar o projeto de Hidroterapia, visando a reabilitação de indivíduos com lesões 

ortopédicas ou que apresentem problemas neurológicos e/ou reumatológicos; 

13. Regulamentar o “Bolsa Atleta”, incentivando os atletas de alto rendimento, competidores; 

14. Implantar academias ao ar livre em praças e outros espaços públicos de nossa cidade; 

15. Incentivar e sediar eventos e competições esportivas de todas as modalidades, fomentando 

a realização eventos regionais, utilizando os espaços esportivos municipais existentes; 

16. Criar o Calendário Esportivo Anual que contemple competições em várias modalidades, 

dentro e fora do município, sejam elas coletivas ou individuais; 

17. Retornar o Jogos Escolares de Rio das Ostras (JERO) em parceria com as escolas públicas e 

privadas do Município; 

18. Realizar projeto itinerante, utilizando espaços de uso público, em parcerias com outras 

Secretarias, promovendo ações de diversas naturezas tais como esportes, atividades 

culturais, prestação de serviços, programas de saúde; 

19. Revitalizar o Centro Esportivo Chico Leite, bem como os espaços públicos destinados ao 

esporte, incluindo as Unidades Esportivas; 

20. Instalar iluminação em locais destinados a prática de esportes, para possibilitar a sua 

utilização noturna; 

21. Levar os projetos esportivos de nossa grade para Cantagalo, Rocha Leão e Mar do Norte; 

22. Criar caminhos de acesso para cadeirantes nas praias utilizando esteira para passagem e 

cadeiras anfíbias. 

 

4.3. SAÚDE 

1. Aumentar o número de Leitos no Hospital; 

2. Implantar Salas de Pré-parto e Pós parto (maternidade). 

3. Criar Unidade Transfusional; 

4. Criar o Serviço de Imagem, em local próprio; 

5. Implantar o Serviço de Oftalmologia Municipal; 



6. Oferecer Cirurgias Oftalmológicas no Hospital Municipal; 

7. Aumentar a cobertura populacional no programa da Saúde da Família; 

8. Ampliar o Serviço de Hemodiálise Municipal; 

9. Criar o Centro de Hemodiálise Municipal; 

10. Garantir Vacinas em todos os Bairros. 

 

4.4. SANEAMENTO 

1. Realizar obras de ampliação de rede coletora de esgoto em Nova Cidade e Liberdade; 

2. Realizar obras de ampliação de rede de abastecimento de Água em Rocha Leão para 

aumentar a cobertura na localidade; 

3. Interligar os prédios públicos municipais na rede coletora e desativar os sistemas 

individuais (fossa, filtro e sumidouro) gerando economia e preservação ambiental; 

4. Realizar obras de ampliação de rede coletora de esgoto na localidade de Nova Aliança; 

5. Realizar obras implantação de rede de esgoto no bairro Enseada; 

6. Implantar um novo poço subterrâneo de captação de água em Rocha Leão; 

7. Realizar a ampliação de rede coletora de esgoto no bairro Residencial Âncora a ser 

interligado na ETE Claudio Ribeiro; 

8. Reformar a Estação de Tratamento de Esgoto de Rocha Leão propiciando uma maior 

eficiência no serviço oferecido a população; 

9. Reformar o Sistema de Abastecimento de Água de Rocha Leão; 

10. Implantar o Centro de Atendimento em Rocha Leão com funcionamento diário, durante 

todos os dias da semana, para atender a população com as demandas de água e esgoto. 

 

4.5. OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA 

1. Viabilizar a duplicação da RJ 106 – Âncora/Macaé, inclusive ponte que interliga Rio das 

Ostras a Macaé; 

2. Substituir todo Parque de Iluminação Pública por LED; 

3. Ampliar a rede de Iluminação Pública para o trecho Estrada Cantagalo/ ZEN; 

4. Revitalizar a orla da praia de Costa Azul; 

5. Promover a ampliação da manutenção das redes de drenagem do Município; 

6. Promover a continuação da urbanização e pavimentação em diversos bairros do Município; 

7. Atualizar promovendo melhorias no Código de Obras, no Plano Diretor e Zoneamento do 

Município; 

8. Construir píer para pequenas e médias embarcações; 

9. Construir de Pórticos nos limites do Município; 

10. Ampliar o prédio sede da prefeitura visando centralizar as unidades administrativas em um 

só local; 

11. Instalar brinquedos acessíveis em praças da cidade. 

 

4.6. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 

1. Promover o Fortalecimento da Consolidação Territorial das Unidades de Conservação 

Municipais;   

2. Elaborar e implementar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos; 

3. Implementar o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro; 

4. Aprimorar os índices do ICMS Ecológico; 

5. Revitalizar a Bacia do Rio das Ostras; 

6. Fortalecer e aperfeiçoar o Licenciamento Ambiental Municipal; 



7. Fortalecer o segmento da pesca; 

8. Implantar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM); 

9. Apoiar o produtor rural e suas Associações; 

10. Consolidar o Programa Municipal de Educação Ambiental em parceria com a Secretaria de 

Educação. 

 

4.7. CULTURA 

1. Promover a circulação de produtos culturais e artísticos nos bairros de Rio das Ostras; 

2. Criar cursos de capacitação na execução das atividades relacionadas aos bastidores da 

música, dança, teatro e produções eventos; 

3. Implantar e equipar o estúdio de gravação de musical do Centro de Formação Artística de 

Música, Dança e Teatro com vistas a criação de um selo musical municipal; 

4. Ampliar os mecanismos de acessibilidade à informação implantando uma plataforma de 

transparência; 

5. Implantar o programa Formação Cultural e promover intercâmbios e capacitação cultural; 

6. Estreitar o diálogo Educação e Cultura através de projetos realizados junto a Rede 

Municipal de Ensino Pública e Privada; 

7. Atuar de modo mais efetivo dentro dos bairros, objetivando criar ações inclusivas para o 

munícipe; 

8. Atuar junto às Instituições Estaduais e Federais na criação de leis de proteção do patrimônio 

cultural (material e imaterial) e da natureza de Rio das Ostras; 

9. Implementar o Projeto Guardiões do Mar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, bem 

como ampliar o Projeto Monitor Cultural em diversas localidades do Município; 

10. Criar Polos Artísticos e Culturais nos bairros Cidade Praiana, Mar do Norte, Âncora e Nova 

Cidade, com vistas a descentralizar as ações culturais no Município; 

 

4.8. TURISMO e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

1. Planejar e construir a Rodoviária Municipal; 

2.  Planejar e construir o Mercado Municipal; 

3.  Promover a requalificação da Feira da Av. Amazonas; 

4. Requalificar os prestadores de serviço do trade turístico; 

5. Requalificar o Deck de Costazul; 

6.  Projetar e implantar a Casa do Artesão; 

7.  Implantar a Casa do Empreendedor; 

8. Realizar a Licitação dos Quiosques. 

 

4.9. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

1. Construir uma ILPI – Instituição de Longa Permanência do Idoso; 

2. Desenvolver o Projeto Geração Aprendiz de valorização da vida escolar e de preparação 

para o mercado de trabalho com transferência de renda para adolescentes em 

vulnerabilidade e risco social; 

3. Instituir o Projeto Social de Estágio remunerado; 

4. Incentivar o empreendedorismo juvenil; 

5. Realizar a Feira de Oportunidades para a Juventude; 

6. Mobilizar as empresas para adesão à Lei da Aprendizagem; 

7. Implantar Unidade da Assistência Social em Cantagalo para ampliação das atividades de 

convivência familiar e comunitária com idosos, famílias, crianças e adolescentes; 

8. Viabilizar sede própria para o Centro Especializado de Assistência Social – CREAS; 



9. Ampliar os benefícios de transferência de renda mínima, através de cartão digital, para 

famílias em vulnerabilidade e risco social; 

10. Implantar novos Centros de Inclusão Digital (CEMID) nos CRAS em parceria com a 

Assessoria de Ciência e Tecnologia; 

11. Implantar programa de inclusão produtiva, formação cidadã e capacitação para geração de 

renda para famílias acompanhadas pela assistência social; 

12. Implantar o Programa de Responsabilidade Social e Combate à Fome – Banco de Alimentos 

que tem objetivo de receber e distribuir alimentos à população carente; 

13. Criar o Galpão da Cidadania e de Ofícios itinerantes, para levar cursos, oficinas e palestras 

para a comunidade; 

14. Criar o Conselho da Mulher; 

15. Realizar ações de preparação e fortalecimento da autonomia da feminina na área da 

educação e mercado de trabalho; 

16. Implementar ações em atenção aos direitos do público LGBTQIA+. 

 

4.10. PLANEJAMENTO e GESTÃO   

1. Coordenar as ações governamentais, mediante o acompanhamento e o controle de planos, 

programas e projetos globais e regionais, de duração anual ou plurianual, bem como 

pesquisar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Município;  

2. Coordenar a formulação e a operacionalização de políticas públicas, bem como propor 

alternativas de correção e redimensionamento das ações governamentais;  

3. Acompanhar e apoiar as unidades orçamentárias no controle e gestão das suas atividades 

visando à execução do orçamento Municipal;  

4. Aprimorar os procedimentos e mecanismos de elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, da Lei Orçamentária e o do Plano Plurianual;  

5. Manter e disponibilizar o acervo de dados e informações;   

6. Promover e apoiar a captação de recursos para o município;  

7. Apoiar administrativamente as unidades orçamentárias na gerência e execução de 

convênios;  

8. Articular as diversas iniciativas e projetos das áreas de racionalização, reestruturação, 

organizacional e modernização da gestão pública com vistas à inovação, eficiência e eficácia 

do Poder Executivo;  

9. Coordenar o projeto de implantação Geoprocessamento no município, podendo vir exercer 

as atribuições de curadoria e controle dos bancos de dados centralizados com o objetivo 

de garantir a atualidade e integridade de seu conteúdo e o acesso a estes bancos de forma 

equânime aos órgãos, sistemas e aplicações; 

10. Apoiar técnica e administrativamente o Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento 

Participativo;  

11. Apoiar técnica e administrativamente o Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento 

Participativo Jovem 

 

4.11. FINANÇAS PÚBLICAS 

1. Planejar, coordenar e controlar a administração contábil, financeira, tributária e fiscal do 

Município; 

2. Manter-se apto a fornecer informações sobre a administração financeira e orçamentária 

da Prefeitura; 

3. Acompanhar as normas de aplicação do Plano de Contas; 

4. Controlar o sistema de guarda e movimentação de valores; 



5. Exercer, em articulação com os órgãos correlatos da prefeitura, a programação financeira 

e de desembolso, bem como o controle dos gastos públicos; 

6. Administrar o sistema tributário municipal, estabelecendo normas de arrecadação e 

fiscalização das receitas próprias municipais; 

7. Manter articulação com órgãos fazendários, estaduais, federais e entidades de direito 

público e privado, com objetivo de melhoria do desempenho econômico e fiscal; 

8. Elaborar a programação do fluxo financeiro da Prefeitura, administrando-o através do 

controle de desembolso programado dos recursos destinados aos diversos órgãos da 

Prefeitura, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Plano 

Plurianual e o controle e acompanhamento da execução orçamentária; 

9. Subsidiar com informações aos órgãos correlatos da prefeitura, na elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual, zelando pelo controle 

e acompanhamento da execução orçamentária e propondo normas orçamentárias que 

devam ser observadas pelos demais órgãos municipais; 

 

4.12. GESTÃO DE PESSOAS 

1. Fortalecer as unidades de gestão de pessoas nos setores da Administração Pública e 

promover uma redefinição dos processos de centralização/descentralização de ações entre 

todas as unidades que a integram; 

2. Contribuir para a melhoria das relações interpessoais e intersetoriais dos servidores 

municipais;  

3. Incentivar a promoção de eventos artístico-culturais e esportivos para os servidores de 

todas as unidades que integram a Administração Municipal;  

4. Estimular parcerias com instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas, visando 

o aumento nas oportunidades de capacitação e titulação dos servidores;  

5. Implementar continuamente ações e programas voltadas à promoção da saúde e da 

qualidade de vida dos servidores em todas as unidades da Administração Municipal, 

priorizando sempre ações de prevenção de estresse no trabalho, esgotamento emocional 

e adoecimento dos servidores;  

6. Incluir os servidores nas discussões e elaborações de políticas específicas voltadas para 

cada categoria do serviço público municipal, maximizando sua atuação, de forma a não 

serem representações de restrita apreciação de políticas elaboras por outrem;  

7. Propiciar condições para o aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação de 

desempenho dos servidores municipais, através da Comissão de Avaliação de Desempenho 

(CAED), incluindo o formato eletrônico;  

8. Criar um setor específico para o desenvolvimento de políticas voltadas para a carreira dos 

servidores municipais, divulgando informações, auxiliando nos processos, dando 

celeridade;  

9. Apoiar a flexibilização de jornada de trabalho, com isonomia, para todos os setores que 

atendam aos critérios estabelecidos em legislação específica;   

10. Promover amplo debate institucional, objetivando avaliar e desenvolver políticas internas 

que permitam a implantação harmônica e produtiva do trabalho executado de forma 

remota, desde que atendam aos critérios estabelecidos em legislação específica;  

11. Criar um banco de talentos, onde os servidores municipais possam compartilhar 

informações sobre suas habilidades e competências curriculares e extracurriculares.  

 

4.13. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANAS 

1. Licitar o Sistema de Transporte Público Municipal; 



2. Revitalizar a sinalização viária, horizontal e vertical, em todo município; 

3. Modernizar o Sistema Semafórico e criar o Centro de Comando Operacional (CCO), de onde 

será realizada a operação, em tempo real, de todo este sistema; 

4. Modernizar toda a frota de veículos utilizada no transporte de pacientes para realizar 

exames médicos em outros municípios; 

5. Rastrear toda a frota de veículos pertencente à municipalidade a fim de otimizar o seu uso 

e racionalizar o consumo de combustíveis; 

6. Propor legislações para adequar o município às boas práticas quanto à mobilidade e 

acessibilidade urbanas; 

7. Implantar o Sistema de Estacionamento Rotativo; 

8. Identificar ruas com placas de logradouros; 

9. Implantar Plano Cicloviário. 

 

4.14. CONTROLADORIA 

1. Verificar, prévia, concomitante e subsequentemente, a legalidade dos atos de execução 

orçamentária; 

2. Prestar ou tomar as contas anuais, quando instituída em lei, ou por fim de gestão; 

3. Avalizar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a exceção dos programas 

de governo e dos orçamentos respectivos; 

4. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e 

economicidade, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades 

da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado; 

5. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres do Município; 

6. Apoiar o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício de sua 

missão institucional; 

7. Realizar conferências nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, 

certificado de auditoria, pareceres e outros documentos de gestão; 

8. Analisar os processos de pagamento das despesas realizadas com recurso do FUNDEB, do 

SUS, de Convênios e da aplicação dos Royalties; 

9. Pronunciar-se quando das verificações, elaboradas pela Prefeitura Municipal de Rio das 

Ostras, dos limites de despesas dispostos na Lei Complementar Federal n.º 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal); 

10. Realizar todas as atividades inerentes ao Controle Interno com o fim de atender a Lei 

Complementar Federal n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

11. Verificar o cumprimento do cronograma físico – financeiro dos contratos de obras e tomar 

as providências necessárias ao fiel cumprimento dos prazos e metas estipuladas nos 

documentos previamente aprovados, sempre na liquidação das despesas. 

 

4.15. SEGURANÇA PÚBLIA 

1. Viabilizar políticas e ações que visem promover a normalidade e o usufruto de direitos, e o 

cumprimento de deveres dos cidadãos, proteger os bens públicos e privados, coibir ilícitos 

penais e infrações administrativas, considerados os limites e responsabilidades legais 

municipais; 

2. Sistematizar as ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com atenção especial 

às localidades e à população mais vulnerável em conjunto com os demais órgãos ações de 



segurança e incorporar, de maneira integrada, as políticas públicas das áreas social, 

ambiental, defesa civil e trânsito; 

3. Estreitar nossas relações com o Estado, oferecendo condições para que seja ampliada a 

presença e os serviços dos órgãos responsáveis pelas áreas de segurança – Polícia Civil, 

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros; 

4. Ampliar a utilização de recursos tecnológicos na segurança do Município, sobretudo em 

seus próprios públicos, com a expansão e a integração dos sistemas de vigilância eletrônica 

(Alarme e Câmeras) nas escolas, nas unidades de saúde e nas vias públicas, através do 

Centro de Comando e Controle; 

5. Desenvolver ações que orientem a atuação da Guarda Municipal estabelecendo estratégias 

a serem desenvolvidas com o objetivo de promover a cidadania e a cultura da paz e 

realizadas em conjunto com os setores da sociedade civil organizada e demais grupos 

sociais, através de campanhas e eventos educacionais que abordem a segurança, o 

comportamento no trânsito, a integração social, a cidadania de forma a garantir a 

sustentabilidade e qualidade de vida dos munícipes;  

6. Desenvolver ações de ordenamento, fiscalização e policiamento do trânsito, previstas no 

Código de Trânsito Brasileiro, visando a promover a redução de acidentes e fluidez do 

trânsito do Município com vistas à maior eficiência e segurança para os usuários das vias; 

7. Utilizar os recursos oriundos da aplicação da Resolução nº 638 do CONTRAN e suas pósteras 

alterações, visando atender às despesas públicas com sinalização, engenharia de tráfego e 

de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito; 

8. Implantar políticas de prevenção ao uso de drogas ilícitas, promovendo campanhas 

educativas e de esclarecimento, voltadas especialmente para os jovens, e mantendo as 

atividades de rondas escolares e comunitárias; 

9. Utilizar a Defesa Civil Municipal com o objetivo de mapear todo o município, visando a 

identificar as áreas de risco e realizar ações de prevenção e redução de desastres e a 

preparação para enfrentamento de emergências e calamidades; 

10. Promover ações visando a vigilância e fiscalização das áreas de proteção ambiental, 

objetivando a sua proteção contra a exploração ilegal da flora, da fauna, o desmatamento, 

a caça e o comércio de animais; 

11. Desenvolver ações em conjunto com Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro em 

atividades de prevenção e controle de áreas florestais e serviços de Guarda-Vidas nas praias 

do Município; 

12. Implementar ações de capacitação, aperfeiçoamento e identificação funcional dos 

profissionais da área de segurança, buscando a prestação de serviços mais efetiva e cidadã, 

com foco na valorização dos servidores da Secretaria de Segurança Pública. 

 

4.16. PREVIDÊNCIA - REGIME PRÓPRIO 

1. Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis ao Regime Próprio 

de Previdência Social; 

2. Definir, observando a legislação e regência, as diretrizes e regras relativas à aplicação dos 

recursos econômico-financeiros do Regime Próprio de Previdência Social, à política de 

benefícios e à adequação entre os planos de custeio e de benefícios; 

3. Deliberar sobre a alienação ou gravame de bens integrantes do patrimônio imobiliário do 

órgão ou entidade do Regime Próprio de Previdência Social; 

4. Decidir sobre a aceitação de doações e legados com encargos de que resultem 

compromissos econômico-financeiros para o Órgão ou entidade do Regime Próprio de 

Previdência Social; 



5. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária; 

6. Apreciar e aprovar, anualmente, os planos e programas de benefícios e custeio do Regime 

Próprio de Previdência Social; 

7. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social; 

8. Acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos 

planos, programas e orçamentos do Regime Próprio de Previdência Social; 

9. Acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao Regime Próprio de 

Previdência Social; 

10. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro; 

11. Elaborar e aprovar seu regimento interno e suas eventuais alterações; e 

12. Deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao Regime Próprio de 

Previdência Social. 

 

4.17. COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

1. Levar rede de dados e telefonia para Cantagalo e Rocha Leão; 

2. Criação do Centro de fomento tecnológico na ZEN para incentivar Startups - Fábrica de 

aplicativos e tecnologia de sistemas e telefonia; 

3. Lançamento do aplicativo de participação popular: ColaboRO, onde o munícipe vai poder 

fazer solicitações como poda de árvore, troca de lâmpadas, tapa buracos e protocolar 

pedidos sem precisar ir até a prefeitura; 

4. Integração de redes de todas as unidades, tanto em termos de sistemas como da 

infraestrutura de comunicação de dados e voz, reduzindo assim em muito o valor gasto 

com telefonia anualmente; 

5. Programa ESTAGIÁRIO TECNOLÓGICO - Uma forma de preparar jovens para o mercado de 

trabalho de TI, com manutenção de computadores, implantação de sistema de telefonia, 

redes e internet; 

6. Criação do Portal de atendimento ao cidadão em meio eletrônico para agilizar o trâmite 

dos processos e reduzir as filas e tempo de espera no atendimento presencial; 

7. Projeto Rio das Ostras Digital - Ofertando Internet Gratuita em vários pontos da cidade, 

como praças, monumentos e unidades públicas; 

8. Melhoria dos mecanismos de transparência e responsabilização (accountability); 

9. Ampliação do acesso e da participação na administração por meio de governo eletrônico 

(e-gov). 


