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“Eu sei que, para muitos, tudo é um sonho cujos 

horizontes se perdem nas brumas do irrealizável. 

Todavia, não faz mal sonhar, contando que, 

acordados não permaneçamos passivos, mas, 

de cabeça erguida, braços arregaçados, 

possamos nos lançar à luta”.  

 

 Dom Nivaldo Monte  

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO  

Sempre sonhei com uma Rio das Ostras mais justa, humana e democrática. 

Entendo que este também é o desejo de todos os cidadãos riostrenses. Realizar esse 

sonho, em uma cidade como a nossa passa pela capacidade de um gestor de se 

comprometer com as pessoas desse lugar.  

Depende também de um trabalho intenso, conjunto e contínuo da administração 

pública, afastando de nossa cidade a velha política e os velhos políticos. Graças à 

confiança que o povo de Rio das Ostras depositou em mim, pude traçar o caminho para a 

concretização da Rio das Ostras dos nossos sonhos, uma cidade com vocação para o 

desenvolvimento e para o crescimento. Uma Rio das Ostras mais maravilhosa para o 

nosso povo.  

Chegamos até aqui por meio do trabalho de uma equipe de colaboradores 

empenhada em responder aos anseios da população. Nosso propósito é dar voz, 

visibilidade e empoderamento a cada cidadão do nosso município.  

Esta campanha já fica marcada na história de Rio das Ostras como aquela que 

verdadeiramente vem para unir a gestão municipal e a sociedade riostrense. 

Sabemos que há muito a ser feito, mas nós podemos, queremos e vamos fazer 

mais por Rio das Ostras. Continuo sonhando, diariamente, com uma cidade cada vez 

melhor e com mais qualidade de vida para o nosso povo. Por isso, precisamos através do 

trabalho mudar de vez os rumos de nossa cidade. Nossa intenção é procurar, a cada dia, 

transformar planos, programas, projetos e ideias em ações, por meio de políticas públicas 

formuladas com a sua ajuda e para você, cidadão de Rio das Ostras.  

Para tanto, entendo que a engrenagem de transformação surge do fortalecimento 

dos laços que nos unem, da produção de confiança na nossa administração e a efetiva 

participação da população na realização desse sonho que é nosso. No presente 

documento, apresento a você uma carta de intenções, um verdadeiro convite para que 

possamos, juntos, ampliar o desenvolvimento da nossa cidade.  

Este convite expressa o meu respeito, o meu compromisso e o meu amor por Rio 

das Ostras e pelo nosso povo. Como em toda a nossa trajetória, não construímos 

sozinhos essa proposta de transformação e inovação. Nós escutamos a população em 

nossas andanças e caminhadas pelos bairros de Rio das Ostras, discutimos nas 

comunidades e, com isso, pudemos entender qual é a cidade dos sonhos de cada um.  



 

Portanto, reitero o meu convite a você! Venha e traga contigo o povo riostrense 

nessa caminhada, transformando o nosso amor por Rio das Ostras em um elo comum 

entre nós e um instrumento de construção de uma cidade mais democrática, 

ambientalmente saudável e socialmente justa.  

Leandro Almeida  

 

Compromissos  

  É nosso compromisso transformar as relações políticas através da mais verdadeira 

transparência republicana. É a partir deste mote que objetivamos repactuar a relação do 

poder público com a população. Rio das Ostras carece de uma gestão proba e inovadora 

que seja capaz de reconduzir nossa cidade ao crescimento e ao desenvolvimento 

econômico e humano.  

Nosso foco é fazer da política o instrumento para humanizar a cidade, com direitos 

assegurados e serviços dignos para todos, priorizando a evolução dos mais carentes pela 

educação e profissionalização.  

Nosso objetivo é transformar realidades através da gestão de excelência e da 

transparência, oferecendo um ambiente salutar para a geração de riqueza e criar uma 

cidade funcional, capaz de dar oportunidades aos que nasceram e aos que escolheram 

viver em Rio das Ostras. Finalmente, nosso objetivo é agir no presente e pensar o futuro, 

deixando às próximas gerações o conhecimento e a concepção sustentável, democrática 

e segura.  

 

Percepções  

Após toda a limitação gerencial dos governantes da cidade e da estagnação da 

exploração do petróleo, há uma percepção de que a gestão municipal não foi capaz de 

avançar na agenda de fomento da produtividade na cidade e buscou compensar isso se 

refugiando em ações exitosas e políticas incertas e viciadas de republicanismo.  

E mais: a Administração Pública não entendeu que a cidade é uma construção 

coletiva que exige contrapartidas de todos e essas interdependências pressupõem 

relações de ganho mútuo, pois quando o Estado é o principal empregador e provedor 

criam-se armadilhas que invariavelmente culminam em desequilíbrio fiscal, vide o Estado 

do Rio de Janeiro, que hoje se submete ao Regime de Recuperação Fiscal em razão de 



 

ter vilipendiado seu mercado produtivo, em razão dos ganhos com os royalties do setor 

petrolífero.  

Neste contexto, políticas de transferência de renda são importantes para que a 

população em condições de vulnerabilidade não seja excluída do consumo basilar, ou 

seja, aquele que signifique a sua subsistência; porém é preciso não atrelar este tipo de 

políticas públicas a mecanismos de profissionalização e geração de riqueza é escravizar 

uma população e submetê-la à miséria não apenas material, mas de espírito.  

Vivemos um período de incertezas políticas e de retração econômica, há que se 

pensar em políticas transformadoras e do incentivo ao desenvolvimento do maior capital 

existente na municipalidade: “as pessoas”. É chegada a hora de estimular a participação 

do cidadão, as parcerias e o uso da tecnologia para transformar o cotidiano e a vida dos 

menos favorecidos. 

É isso que nossa liderança vem propor a nossa cidade, venha e traga os seus 

nessa caminhada em direção ao desenvolvimento e ao progresso cidadão.   

 

Por fim, a Conclusão do trabalho se apresenta na interconexão de todas essas 

políticas por acreditarmos que políticas públicas só podem ser proficientes se 

empregadas respeitando a sua transversalidade de execução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTÓRICO  

Inicialmente ocupado por índios Tamoios e Goitacazes, o território que hoje 

compreende o município de Rio das Ostras era constituído pela sesmaria concedida pelo 

capitão-mor e governador do Rio de Janeiro, Martin Corrêa de Sá, em 1º de agosto de 

1630, aos padres da Companhia de Jesus. A sesmaria tinha como limites o rio Iriri (atual 

Rio das Ostras) ao sul, e o Rio dos Bagres ao norte. Os índios e os jesuítas deixaram 

suas marcas em obras como a da antiga igreja de Nossa Senhora da Conceição, o poço 

de pedras e o cemitério. Após a expulsão dos jesuítas no ano de 1759, a igreja foi 

concluída, no fim do século XVIII, provavelmente por beneditinos e carmelitas.  

As primeiras notícias sobre a área onde hoje se situam os municípios de Casimiro 

de Abreu e Rio das Ostras datam do princípio do século XVIII, quando, de uma antiga 

aldeia de índios, originou-se a freguesia denominada Sacra Família de Ipuca, em 1761. A 

ocorrência de frequentes epidemias naquela localidade fez com que a sede da freguesia 

fosse transferida para a foz do rio São João, que já possuía núcleos de pescadores. O 

desenvolvimento ali verificado determinou a criação do município de Barra de São João 

em 1846, cujo território foi desmembrado do município de Macaé, tendo sido o arraial de 

Barra de São João elevado à categoria de vila, que desempenhava função portuária de  

exportação dos produtos agrícolas locais para o Rio de Janeiro.  

Durante todo esse período, a estrutura econômica do futuro município de Casimiro 

de Abreu esteve baseada na agricultura. O isolamento físico associado à ausência de 

atividades agrícolas dinâmicas foi responsável pela pequena expansão do núcleo, que 

iniciou acentuado declínio a partir de 1888, com a libertação dos escravos. O 

desajustamento da economia do município ocasionado pela Lei Áurea deu motivo a 

repetidos deslocamentos de sua sede entre Barra de São João, assolada por surtos de 

malária, e Indaiaçu (antiga denominação da sede de Casimiro de Abreu), sendo a mesma 

definitivamente fixada na última localidade em 1925, passando a se chamar em seguida 

Casimiro de Abreu, nome atribuído a todo o município em 1938.  

Já a localidade de Rio das Ostras, como rota de tropeiros e comerciantes rumo a 

Campos e Macaé, teve um progressivo desenvolvimento com a atividade da pesca, que 

foi o sustentáculo econômico da cidade até meados do século XX. Rio das Ostras 

constitui-se em núcleo recente, da década de 50. A construção da Rodovia Amaral 

Peixoto, a expansão turística da Região dos Lagos e a instalação da Petrobrás foram de 

extrema importância para o crescimento e desenvolvimento da cidade, que viu sua 



 

população crescer e chegar o momento de sua emancipação político-administrativa do 

município de Casimiro de Abreu, em 1992, dada pela Lei nº 1.894, de 10 de abril daquele 

ano, e instalação em 1º de janeiro de 1993.  

Atualmente, situa-se entre dois pólos de desenvolvimento: ao sul, turístico e 

comercial (Região dos Lagos) e, ao norte, petrolífero e canavieiro (Campos e Macaé). 

Recebe, portanto, diferentes influências no seu processo de desenvolvimento.   

 

ASPECTOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Cenário Econômico  

  O atual cenário econômico do estado do Rio de Janeiro e do país apresenta novos 

desafios para os governantes. Mal havíamos saído de uma grave crise econômica, 

ocorrida entre os anos de 2014 e 2017, com o fechamento de aproximadamente 10 mil 

empresas e 514 mil postos de trabalho, passando por 2018, quando iniciávamos os 

primeiros sinais de recuperação, com crescimento do PIB (+1,2%), chegando em 2020, 

onde fomos atingidos pela Pandemia do Novo Coronavírus, retornando a uma nova crise 

econômica.  

Agora, mais do que nunca, é preciso que o administrador público seja perspicaz! O 

município de Rio das Ostras necessita que seja feito o máximo para sua população com o 

pouco recurso disponível. Por isso é necessário que se tenha uma direção definida em 

um programa de governo com metas e objetivos estabelecidos, onde os munícipes 

saibam o que se pretende ser feito e além de tudo, consigam acompanhar a execução 

desse programa através de um governo transparente de informações.  

O objetivo da nossa administração é o desenvolvimento econômico do município 

de Rio das Ostras, tornando um local atrativo para o investimento de empresas geradoras 

de empregos e o bem-estar da nossa população. Este, proporcionado por serviços de 

excelência, principalmente na área da Saúde, Segurança e Educação. Dessa forma, 

apresentamos abaixo o atual cenário econômico de Rio das Ostras, para que se entenda 

o ponto de partida das mudanças que iremos trazer para nosso município.  

Rio das Ostras pertence à microrregião da Bacia de São João composta pelos 

municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Silva Jardim.  

Baseado no último Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) - 2018, 

ano base 2016, IFDM, que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico 



 

de todos os mais de 05 (cinco) mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: 

Emprego & Renda, Educação e Saúde, Rio das Ostras ocupava a 30ª posição dentre os 

92 municípios do Estado do Rio de Janeiro e a primeira posição dos municípios da sua 

microrregião.  

  

EDUCAÇÃO 

 

No cenário da cidade, o número total de matrículas nos ensinos infantil, fundamental e 

médio (regular, especial e/ou EJA) de Rio das Ostras, em 2017, foi de 31.389 alunos, tendo 

evoluído para 31.952 em 2018, apresentando variação de 1,8% no número de estudantes.  

Rio das Ostras encontra-se na 47ª em 92 municípios no ranking estadual de educação 

e em 2347º lugar entre os 5.665 municípios brasileiros. Entretanto, tal fato deve-se mais ao 

seu passado do que ao presente, considerando que a população mais jovem ostenta níveis de 

escolaridade bem maiores do que a população adulta, sendo, portanto, a tendência de 

melhoria a cada mensuração desses índices, caso haja continuidade nas políticas públicas 

educacionais.  

 

FONTE: https://www.qedu.org.br/cidade/2800-rio-das-ostras/ideb 

 

Visão Leandro Almeida – Educação:  

Garantir o acesso a educação na cidade de Rio das Ostras deve ser uma das 

principais diretrizes do nosso governo porque explorar o potencial produtivo do nosso 

município passa, obrigatoriamente, pela transformação das oportunidades de qualificação 

do cidadão rioostrense. 

https://www.qedu.org.br/cidade/2800-rio-das-ostras/ideb


 

Impulsionar uma educação de qualidade, voltada para valores intrínsecos que 

visam o crescimento integral do aluno nos aspectos físico, cognitivo, psíquico e social, 

motivando educadores e incentivando o engajamento dos servidores para que o sistema 

de ensino do município seja reconhecido.  

 

- Propostas:  

Garantir acessibilidade, temporalidade, metodologias e materiais adaptados para o 

desenvolvimento do trabalho atendidos nas modalidades da Educação Inclusiva e EJA. 

Construir uma Creche Referência à Criança para atender os alunos da Educação 

Infantil, visando auxiliar a demanda existente. 

Ofertar as vagas nas creches e pré-escolas do Município em Regime de Tempo 

Integral.  

Criar um Polo de Integração Escola/Saúde para os alunos com dificuldades na 

aprendizagem, contendo um centro de triagem e tratamento dos transtornos detectados. 

Reestruturar o Conselho de Pais nas Unidades Escolares.  

Reestabelecer os Jogos Estudantis dentro das Unidades Escolares. 

Valorizar os autores de livros, através de projetos educacionais, divulgando suas 

obras e gerando visibilidade no município. 

Estabelecer parcerias com as Universidades, permitindo que futuros profissionais 

possam estagiar, de acordo com suas áreas, no Centro de Terapias e Acompanhamento 

Continuado;  

Criar laboratórios de Ciências Naturais Móveis (Ciência em Movimento) visando 

ampliar a experiência e a prática em diversos Componentes Curriculares.  

Reestabelecer o Espaço Educação visando oferecer cursos para a comunidade.  

Ampliar o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (PROERD) 

nas unidades escolares em consonância com a Polícia Militar.  

Disponibilizar melhorias quanto à qualidade e novas rotas do transporte escolar 

gratuito que atende a alunos da rede pública do ensino  

Criar um departamento de pesquisa e inovações educacionais para implementação 

e disseminação do uso de recursos educacionais abertos, software livre e dados abertos.  

Revisar e reestruturar o Referencial Curricular de Rio das Ostras (RECRO), de 

acordo com as práticas de ensino.  



 

Oportunizar cursos, palestras, fóruns e encontros pelo convênio criado com as 

universidades públicas, garantindo assim uma formação de qualidade aos profissionais de 

educação. 

Celebrar convênio institucional com as universidades públicas e privadas, visando 

elevar o padrão do cargo de professor de forma facultativa, ao Ensino Superior com pós-

graduação Stricto Sensu. 

Reconhecer o empenho e o desempenho profissional dos servidores da educação 

a partir da revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).  

Criar o programa de apoio aos profissionais de educação a partir do Centro de 

Terapias e Acompanhamento Continuado que atenderá e desenvolverá atendimentos 

voltados para o bem-estar físico do servidor da educação.  

Possibilitar a melhoria no acesso a Ouvidoria da SEMEDE, através dos canais 

tecnológicos, sendo contemplado as adaptações para as PCDs. 

Elaborar estudos a partir dos resultados de avaliações gerais, visando criar novas 

estratégias de ação diante das necessidades identificadas. 

Ampliar o programa de integração escola-família-comunidade, com metas de 

participação dos pais na vida dos filhos estudantes. 

Desenvolver projetos para conscientização, em parceria com a SEMBES, com 

debates, discussões, sensibilização e treinamentos referentes aos assuntos sobre abuso 

sexual, bullying e automutilação. 

Elaborar um projeto em parceria com as Secretarias de Cultura e Esporte dentro 

das Unidades Escolares, abrangendo atividades de Teatro, Canto, Dança, Vôlei, Artes 

Marciais e Basquete, assim como outras modalidades que possam ser destaques, 

ampliando a atuação dos professores de Educação Física, Artes e Música, da Educação 

Infantil até os Anos Finais. 

Criar um espaço na Biblioteca Municipal prestigiando os autores locais e 

promovendo eventos que divulgue o espaço, provocando interesse pela visitação. 

Construir novos prédios para Educação Infantil, ampliando a quantidade de 

matrículas na Rede. (Programa Pró Infância do Governo Federal). 

Locar espaços emergenciais para atender a demanda crescente da Educação 

Infantil, enquanto aguarda a construção de prédios. 

Buscar meios, junto ao governo estadual, para o estabelecimento de novas 

unidades escolares que atendam aos alunos do Ensino Médio e Profissionalizantes no 



 

município, assim como auxiliar na organização das unidades existentes, visando melhorar 

o atendimento oferecido. 

Realizar estudos para identificar a viabilidade do retorno do Ensino Médio do 

IMERO (Instituto Municipal de Educação de Rio das Ostras) de acordo com a legislação 

vigente. 

Estabelecer parcerias para a instalação de instituições de Ensino Superior. 

Realizar estudos que viabilizem a implantação de uma Escola Militar no município. 

Executar a reforma dos pátios cobertos e descobertos com brinquedos das 

unidades escolares, levando em consideração os critérios técnicos de acessibilidade e 

sustentabilidade. 

Favorecer reformas nas escolas em condições precárias de funcionamento, 

incluindo infraestrutura física, instalações hidráulicas, elétricas e equipamentos de 

segurança. 

Implementar e favorecer a coleta seletiva dentro das Unidades Escolares, 

orientando e possibilitando formas de coleta, armazenagem e reciclagem, que serão 

revertidos em benefícios para a própria escola. 

Ajustar a capacidade máxima de alunos por turma do 1º ano dos Anos Iniciais, 

visando ampliar o desenvolvimento acadêmico desse ano de escolaridade. 

Implantar o sistema de presença nas unidades escolares, visando padronizar e 

informar aos responsáveis os horários de entrada e saída dos alunos. 

Criar o projeto “Bookbus”, uma biblioteca ambulante capaz de levar o universo 

literário à diversos locais, promovendo o incentivo e o interesse pela leitura. 

Criar oficinas profissionalizantes para os Anos Finais, orientando, auxiliando e 

preparando o aluno para entrada no mercado de trabalho. 

Garantir o fornecimento, em tempo hábil, de uniformes e material didático para os 

alunos matriculados na Rede Pública iniciarem o ano letivo. 

Ajustar novas rotas e ampliar o quantitativo de ônibus adaptado para o público alvo 

da Educação Especial. 

Colocar em vigor a lei nº 2190, de 25/01/19, que trata sobre a Eleição de Diretores. 

Promover o suporte técnico pedagógico da SEMEDE para a revisão do Projeto 

Político Pedagógico dentro das escolas. 

Ampliar o número de Salas de Recursos Multifuncionais no município. 



 

Reativar o Programa de Saúde na Escola, com a finalidade de atender os alunos 

matriculados para orientação na escovação, aplicação de flúor, exames de vista e exames 

audiométricos. 

Criação de espaços de vivências, em parceria com a SEMBES, para os alunos 

matriculados na EJA com a finalidade de favorecer condições para o mercado de 

trabalho. 

Implantar a escrita do Primeiro Livro para os alunos do 1º e 2º dos Anos Iniciais, 

com encerramento representado pela Noite de Autógrafos. 

Promover um concurso que culminará na Feira de Exposição Literária do 

Município, com a participação dos alunos do 3º ao 5º dos Anos Iniciais. 

Implementar o Concurso Anual de Poesias para os alunos do 4º e 5º dos Anos 

Iniciais. 

Reestruturar a Feira de Ciências do Município para os alunos dos Anos Finais. 

Instituir a Escola Militar. 

 

SAÚDE  

 

Para cumprir o disposto na Constituição (a saúde é direito de todos e dever do 

Estado) foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo acesso integral, universal 

e gratuito para toda a população. A atenção integral à saúde passou a ser um direito de 

todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida. A rede que compõe o SUS é 

ampla e abrange tanto ações quanto serviços de saúde. Ela engloba a atenção básica de 

média e de alta complexidade, os serviços de urgência e emergência, a atenção 

hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e a 

assistência farmacêutica.  

 

Visão Leandro Almeida – Saúde:  

Em Rio das Ostras nossa premissa será desenvolver estratégias que gerem 

resultados visíveis diante do resguardo do maior bem do cidadão “a vida”, reorganizando, 

reestruturando e buscando formas de humanizar o atendimento prestado em prol da 

saúde do município, assim como desenvolvendo estratégias de conscientização e 

prevenção que aumentem a qualidade de vida e consequentemente, a saúde do 

munícipe.  



 

Propostas:  

Implementar o Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, capitando 

recursos fundo a fundo destinados a atividade de urgência e emergência.  

Modernizar e implantar atualização constante de dados dos cidadãos (Cadastro 

Único Digital), favorecendo o acesso à marcação de consultas, exames e demais 

procedimentos através de canais digitais, assim como por aplicativo e 0800, facilitando e 

reduzindo o tempo de espera entre agendamento e atendimento.  

Promover momentos de interação e diálogo entre prefeitura e servidores da saúde, 

em busca de novos meios para atuação.  

Organizar e reestruturar os sistemas de vigilância e saúde.  

Reorganizar e ajustar os Postos de Saúde, visando ampliar atendimentos 

relacionados à atenção básica, visando a redução da aglomeração de casos no Pronto 

Socorro.  

Ampliar a Estratégia Saúde da Família (ESF) desenvolvendo ações da atenção 

básica da saúde a partir do conhecimento da realidade local e das necessidades de sua 

população.  

Viabilizar a estruturação de Residências Terapêuticas.  

Reorganizar e ampliar o PAD (Programa de Atendimento Domiciliar) visando 

alcançar pacientes com dificuldades de locomoção, gerando maior qualidade de vida.  

Organizar e aplicar melhorias no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) visando 

ampliar os atendimentos.  

Desenvolver cursos de formação e capacitação de cuidadores de idosos.  

Desenvolver projetos de prevenção a doenças junto à comunidade, a partir da 

difusão de conhecimentos com equipe multidisciplinar através de palestras, cursos, 

seminários e conferências.  

Desenvolver estratégias de atenção pré-natal, dando suporte e informações à 

futura mãe, buscando reduzir riscos e possíveis problemas no decorrer da gestação.  

Criar para atender as parturientes que desejarem o programa municipal de parto 

humanizado com a participação nos trabalhos de parto.  

Implantar uma UTI neonatal no município.  

Proporcionar a estimulação precoce a partir da implantação de programas de 

acompanhamento e intervenção clínico-terapêutica multiprofissional com bebês de alto 

risco e com crianças pequenas acometidas por patologias orgânicas.  



 

Criar a rede municipal de amamentação e o banco de leite municipal.  

Ampliar a distribuição de medicamentos a partir do acesso ao banco de dados 

pelos servidores do atendimento público, favorecendo a indicação de medicamentos que 

se encontram disponíveis para retirada imediata.  

Gerar atendimentos para crianças regularmente matriculadas na rede pública, 

assim como servidores da educação no Centro de Terapias e Acompanhamento 

Continuado de acordo com indicações para acompanhamento.  

Realizar estudos para viabilizar a aplicação da equoterapia como apoio à pacientes 

com necessidades educativas especiais.  

Reestruturar e proporcionar melhores condições de funcionamento ao Centro de 

Reabilitação.  

Implantar as 30 horas da enfermagem.  

Criar o Centro de Imagens ou buscar parcerias com clínicas privadas facilitando o 

agendamento e a realização de exames, tais como Ressonância Magnética, Tomografia 

Computadorizada, Mamografia, entre outros.  

Possibilitar a abertura do Centro de Hemodiálise, gerando conforto e tratamento 

local para pacientes que necessitem.  

Criar o banco de sangue com campanha permanente de doação de sangue e 

plaquetas, visando tornar o município autossuficiente na captação de sangue.  

Viabilizar a possibilidade de criar o consórcio de saúde com outros municípios 

promovendo, assim melhor atendimento de alta complexidade.  

Buscar recursos diversos para investimentos, o que possibilitará a construção de 

novas Unidades de Saúde.  

Viabilizar parcerias através de igrejas e demais associações ou empresas para 

implantar um centro de tratamento para dependentes químicos.  

Melhorar a oferta de serviços especializados em odontologia, incluindo todas as 

suas especificidades.  

 

Gestão Pública de Saúde Animal  

Ampliar e melhorar o atendimento realizado no Pronto Socorro Animal (PSA).  

Proporcionar a divulgação de conhecimentos através de palestras e ações que 

divulguem a conscientização e cuidado animal.  

Promover à divulgação das campanhas periódicas de vacinação animal.  



 

Buscar parcerias e promover, periodicamente, Feiras de Adoção.  

Implementar e tornar possível o Castra Móvel, trazendo benefícios para os animais 

e para o município.  

Criar o cadastro único para adoções de animais sob os cuidados do Centro de 

Controle de Zoonoses.  

 

ORDEM PÚBLICA 

 

Cabe ao município a normatização e, com apoio dos órgãos da ordem pública e de 

defesa social, a fiscalização de posturas relativas ao ordenamento, uso e ocupação do 

espaço urbano que influência direta ou indiretamente na sensação de segurança nas 

cidades e contribui para a prevenção de determinados delitos e comportamentos 

antissociais.  

 

Visão Leandro Almeida – Ordem Pública Municipal:  

No arranjo institucional, operacional, organizacional e estrutural do Município de 

Rio das Ostras, a atual Secretaria de Segurança Pública – SESEP passará a compor uma 

estrutura maior e conglobada com as ações de fiscalização e posturas municipais, defesa 

civil, guarda municipal e mobilidade urbana. A concepção de Ordem Pública e Defesa 

Social visa ante a todas as demandas cuidar e assistir o cidadão riostrense.  

 

 Propostas:  

Criar do Fundo Municipal da Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras;  

Criar do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM;  

Implementar a Lei 13.022 de 08 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas 

Municipais) de acordo com o Artigo 144, parágrafo 8 iniciando o seu processo pelo PCCV 

(Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos) elaborado pela categoria, visando auxiliar e 

garantir seus direitos.  

Desenvolver tecnologias de informação (TI) como forma de reorganizar e 

modernizar os sistemas de segurança pública.  

Voltar a secretaria da guarda civil municipal. 

Implantar o programa Rio das Ostras + Seguro a partir de um sistema de 

monitoramento integrado que envolva parcerias com domicílios e comércios, visando 



 

ampliar a quantidade de câmeras que ampliarão a visibilidade de diversas áreas da 

cidade com menor custo de investimento público. 

Implementar o programa de informação e conscientização sobre a segurança no 

trânsito, através da implantação do programa municipal de paz no trânsito (Educação 

para o Trânsito) em parceria com a Secretaria Municipal de Transporte e com a Secretaria 

Municipal de Educação.  

Implementar o programa de treinamentos e capacitações que ampliem o 

conhecimento dos servidores da área, assim como atendam as constantes novidades 

emergentes na segurança pública, além de realizar treinamentos quanto à prática de tiros.  

Regulamentar as atividades de vigilantes noturnos realizando atualização de 

cadastros, assim como cursos de treinamento e capacitação.  

Capacitar, em parceria com a Guarda Municipal e Polícia Militar, porteiros e 

zeladores dos condomínios da cidade, gerando treinamentos em relação a atuação em 

situação de emergências gerais.  

Criar o “cinturão de segurança de Rio das Ostras” visando controlar as principais 

entradas e saídas da cidade, buscando parcerias com os municípios vizinhos. 

Criar uma força tarefa de combate e repressão à poluição sonora visando diminuir 

o sofrimento causado à população inclusive com funcionamento em horários noturnos em 

parceria com o meio ambiente.  

Disponibilizar uma ronda comunitária mais efetiva, abrangendo comércios, escolas 

e universidades.  

Dar maior publicidade ao trabalho da guarda civil municipal e polícia militar. 

Ampliar a efetividade da fiscalização nas orlas e mares, orientando quanto ao uso 

de Jet Sky, Bananas Boat e auxiliando na organização da orla diante do uso de objetos de 

lazer.  

Proporcionar recursos para o desenvolvimento do trabalho da Guarda Municipal a 

partir de equipamentos e viaturas, assim como manutenção nos mesmos através da 

criação do fundo municipal da guarda civil e convênios federais SUSP (Sistema Unificado 

de Segurança Pública).  

Criar e implantar o funcionamento adequado de bases comunitárias de segurança 

nos bairros da cidade.  

Realizar o programa municipal de sinalização de áreas escolares no entorno de 

todas as unidades escolares de acordo com as normas técnicas vigentes.  



 

Realizar manutenção constante na iluminação pública.  

Buscar recursos junto ao governo do estado para a instalação do Batalhão da 

Polícia Militar em Rio das Ostras.  

Criar estudos para a implantação do Batalhão da Guarda Municipal.  

Implantar com o apoio do Governo do Estado, a implantação do Batalhão de Corpo 

de Bombeiros de Rio das Ostras.  

Atualizar constantemente, os canais oficiais de comunicação da prefeitura, assim 

como dados estatísticos e informações de ocorrência de desastres, organizando dados 

qualitativos e quantitativos possíveis de compartilhamento com órgãos paralelos.  

Qualificar através de treinamentos e cursos, a equipe de servidores da Defesa Civil 

visando melhorar sua atuação a partir da ampliação dos conhecimentos, abrangendo 

esclarecimentos e atualização de ações de Proteção e Defesa Civil.  

Estruturar um Plano de Ação para atuação em casos de desastres ou situações 

inesperadas.  

 Buscar junto ao governo do estado a aquisição de uma escada “magirus” para 

atender nossa região. 

Observar constantemente possíveis construções vulneráveis, interceptando com 

ações preventivas e, caso necessário, recorrendo à orientações de isolamento e 

evacuação do local evitando riscos à população.  

Reestruturar a Defesa Civil Municipal criando uma subsecretaria na estrutura da 

Secretaria Municipal de Ordem Pública.  

Criar um grupamento de operações com cães para efetuar operações conjuntas 

com a Polícia Militar / Polícia Civil, com o objetivo de localizar mais facilmente armas e 

drogas no município. 

Buscar um aproveitamento melhor do efetivo do PROEIS da PM, alocando os 

mesmos em locais mais ostensivos, com a finalidade de aproveitar melhor o seu “poder 

de polícia”. 

Equipar e reforçar o efetivo operacional da GM, através de um estudo técnico, 

baseado na mancha criminal. 

Reforçar a divisão aquática da Coordenadoria de proteção ambiental, equipando-a 

ao menos com 1 jet ski (para atuar principalmente na praia da Boca da Barra e Centro). 

Criação de projetos sociais de artes marciais (Jiu Jitsu / Judô), contemplando 

crianças e adolescentes de 06 à 17 anos, mediante comprovação de baixa renda familiar, 



 

composto por professores e instrutores do efetivo da própria GM ou voluntários civis, 

devidamente graduados e qualificados para tal. 

 

TRABALHO, EMPREGO E RENDA  

 

  Em Rio das Ostras, no ano de 2018, o salário médio mensal do município era de 

3.3 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era 

de 20.6%. Na comparação com os outros municípios do estado, a cidade ocupava as 

posições 6 de 92 e 31 de 92, respectivamente. Já na comparação com cidades do país 

todo, o município ficava na posição 109 de 5570 e 1269 de 5570, respectivamente.  

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 32.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 74 de 

92 dentre as cidades do estado e na posição 4160 de 5570 dentre as cidades do Brasil.  

 

Visão Leandro Almeida – Trabalho, Emprego e Renda:  

Dar visibilidade à cidade de Rio das Ostras, transformando oportunidades em 

possibilidades para gerar e efetivar novos empregos, ampliando a renda dos munícipes e, 

consequentemente, do município.  

 

Propostas:  

Instituir a política pública municipal de trabalho, emprego e renda de Rio das 

Ostras, alinhada ao Sistema Nacional de Emprego pela Lei Federal 13.667/2018, e que 

aborde as temáticas do empreendedorismo, inovação e governo digital.  

Flexibilizar a abertura e instalação de novas empresas no município através de 

incentivos fiscais no intuito de desburocratizar o procedimento para a obtenção de alvarás 

de funcionamento.  

Criar a Casa do Empreendedor, gerando regularização em tempo reduzido e, 

assim, permitindo a legalização mais ágil para o estabelecimento de empresas e 

comércios. 

Implantar o Programa e Selo Cidade Sustentável junto aos estabelecimentos 

comerciais e empresas que aderirem ao programa.  

Ampliar a parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) para criar, expandir e modernizar micro e pequenas empresas já 



 

existentes no município, assim como fomentar o desenvolvimento econômico a partir de 

novos cursos e feiras.  

Criar um centro de abastecimento tal como CEASA (Centros Estaduais de 

Abastecimento) para venda de produtos, viabilizando o escoamento da produção do 

pequeno produtor.  

Incentivar a produção artesanal, assim como destacar as vocações regionais a 

partir da venda dos produtos na Feirinha que representam a cidade de Rio das Ostras.  

Estabelecer um canal de divulgação, encomenda e venda dos produtos 

comercializados na Feirinha de forma que o turista tenha acesso às “barracas” e 

desenvolva interesse pela aquisição dos produtos ali comercializados.  

Realizar estudos visando favorecer a reestruturação do comércio a partir da 

“Renda Alternativa” mantendo as vendas dos ambulantes formais devidamente 

cadastrados junto aos órgãos competentes, mas também organizando seu local de 

atuação.  

 

MOBILIDADE URBANA  

 

Atualmente, o único modal de transporte de massa disponível em Rio das Ostras é 

o rodoviário, disponibilizado através de vans e ônibus. Assim, é preciso conceder um 

transporte de melhor qualidade, garantindo o direito de acessibilidade e dando ao 

munícipe uma melhor qualidade no transporte municipal.  

 A Rodovia Amaral Peixoto corta todo o município, possuindo ciclovias em parte do 

trecho. Todas as linhas municipais trafegam pela Rodovia Amaral Peixoto, nem que seja 

num trecho curto. Dessa forma, é preciso ampliar as ciclovias do município incentivando a 

utilização de bicicletas como meio de transporte, assim como proporcionando o bem estar 

do cidadão e, consequentemente, diminuindo o tráfego de carros nas rodovias. 

 

Visão Leandro Almeida – Mobilidade Urbana:  

A principal questão a ser equacionada nessa gestão será a circulação de 

munícipes dentro do município de Rio das Ostras diminuindo a circulação de automóveis 

e motocicletas. As prioridades serão: a eficiência do transporte público e do transporte 

individual não motorizado. Ou seja, diminuir o tempo de viagem através do transporte 



 

público até Macaé e facilitar a circulação interna da cidade através do transporte individual 

não motorizado.  

Proporcionar o deslocamento da população de forma organizada e eficiente, 

favorecendo o cidadão em suas necessidades diárias ou específicas, dando-lhe conforto 

e segurança quanto à locomoção intra ou intermunicipal.  

  

Propostas:  

Ampliar a divulgação e informações sobre o trânsito, conscientizando a população 

quanto à educação no trânsito, reduzindo, assim multas e possíveis acidentes.  

Viabilizar momentos de interação e troca sobre educação no trânsito em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação.  

Promover palestras e encontros de capacitação aos trabalhadores do transporte 

coletivo, visando melhorias na qualidade de atendimento à população.  

Revisar o Plano de Mobilidade Urbana.  

Revisar a Lei 2706 para a licitação do transporte alternativo municipal.  

Proporcionar manutenção, modernização e vigilância quanto aos equipamentos de 

sinalização de trânsito auxiliando na gestão e controle do tráfego e auxiliando na proteção 

coletiva.  

Favorecer regularidade na fiscalização dos sistemas de transporte.  

Proporcionar a acessibilidade nas vias públicas, gerando, assim, maior segurança 

para os pedestres, favorecendo o acesso e mobilidade urbana.  

Estabelecer portais nas entradas da cidade com boas vindas e informações 

periódicas dos eventos gerando receptividade para visitantes e moradores.  

Ampliar, melhorar e revitalizar a sinalização vertical e horizontal das ruas e bairros, 

facilitando o acesso e circulação dos moradores e também turistas pelas vias do 

município a partir da identificação das placas com os nomes das mesmas e QRCODE.  

Implementar o programa municipal de sinalização urbana instalando em todas as 

esquinas 02 (duas) placas ecológicas com o nome da rua, bairro, CEP e intervalo de 

numeração dos imóveis.  

Construir rede de fibra ótica para interligar o território do município em todos os 

serviços públicos visando incluir uma rede de semáforos inteligentes capazes de cooperar 

com a fluidez do tráfego.  

 



 

 AGRICULTURA E PESCA  

 

Visão Leandro Almeida:  

Unir o meio rural com o meio urbano é algo que pode ser desafiador, mas também 

pode ser gratificante a partir do momento em que a produção própria pode abastecer 

nossa população a partir da divulgação dos produtos gerados em nossa região, 

favorecendo tanto o produtor quando o consumidor.  

Promover diálogo com o produtor rural, visando coletar informações importantes 

para aplicação de melhorias no desenvolvimento do seu trabalho.  

Apoiar os produtores rurais na aquisição da linha de crédito.  

Implantar programas de renda voltados para trabalhadores do campo.  

Melhorar o convênio entre a EMATER-RIO (Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural), assim como o Ministério da Agricultura.  

Facilitar o processo de inscrição dos produtores rurais aos benefícios do PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).  

Proporcionar melhores condições aos agricultores a partir da disponibilidade de 

tratores, implementos e assistência técnica, favorecendo o desenvolvimento do plantio e 

cuidado da terra.  

Incentivar o produtor rural quanto a melhores práticas ambientais em vista da 

aplicação do Selo Verde.  

Estruturar e monitorar a eficiência do Programa Saúde do Pescador.  

Criar e implantar a ZAGRO (Zona da Agropecuária), trazendo investimentos para a 

área da agricultura e pesca, assim como favorecendo e valorizando o produtor do campo 

a partir de suporte para o desenvolvimento de seu trabalho e do Centro Público de 

Economia Renovadora para atrair, desenvolver e disseminar iniciativas deste setor, com 

incubadoras pólo e start-ups.  

Viabilizar a implantação do SIM (Serviço de Inspeção Municipal) buscando auxiliar 

no controle que preza a qualidade dos alimentos, gerando a possibilidade de venda dos 

produtos no comércio local.  

Auxiliar, através de orientação técnica, o controle da qualidade do gado leiteiro a 

partir da verificação rotineira de controle de parasitas, garantindo a boa qualidade do 

alimento.  



 

Divulgar a produção rural local nas mídias sociais e canais oficiais de comunicação, 

dando visibilidade à produção gerada no campo.  

Ampliar a visibilidade da produção do campo o que auxiliará na divulgação dos 

produtos, influenciando na comercialização dos mesmos, gerando, assim aumento da 

renda a partir da venda de sua produção.  

Criar projetos junto à Secretaria de Educação para que haja o cultivo de hortas nas 

unidades escolares, enfatizando a alimentação saudável e aprimorando o programa 

municipal de alimentação escolar, dando preferência para a aquisição de produtos 

provenientes de agricultura orgânica de pequenos produtores familiares, indo além dos 

30% exigidos pelo PNAE.  

Fortalecer o plantio do feijão, assim como fortalecer, no calendário da cidade, a 

festa voltada para o período da colheita, ampliando possibilidades de comercialização do 

produto, divulgação da categoria e premiação para produtores em destaque.  

Incentivar o plantio de hortaliças tanto como forma de produção comercial, como de 

consumo familiar, visando, também, além da ampliação da renda, o desenvolvimento de 

uma alimentação saudável.  

Incentivar e viabilizar a criação de camarão como opção para ampliação da renda 

familiar e também como nova oportunidade de geração de empregos.  

Incentivar e promover, sempre que possível, o estímulo a variação da produção 

agrícola e pecuária, favorecendo o desenvolvimento da renda durante todo o ano, 

independente da estação.  

Realizar estudos a fim de estabelecer programas de criação de animais, tais como 

suínos, caprinos, ovinos e aves.  

Incentivar a produção de gado leiteiro, promovendo concursos com premiação para 

os que se destacarem na produção.  

Regularizar, reestruturar e organizar o Entreposto, favorecendo o desenvolvimento 

do setor pesqueiro mantendo a qualidade tanto para o exercício da pesca, como para a 

comercialização dos produtos adquiridos a partir da mesma.  

Estabelecer o plantio de hortas comunitárias em cada bairro contando com o apoio 

da população no cuidado e replantio das sementes, visando colheita para a própria 

comunidade, assim como fornecimento para alimentação escolar.  

 

 



 

TURISMO  

 

Visão Leandro Almeida - Turismo  

Rio das Ostras possui todas as qualidades para receber seus turistas de braços 

abertos e a partir de ampla divulgação, despertaremos o interesse pela nossa cidade 

unindo as belezas naturais à nossa qualidade cultural, motivando, constantemente, a 

visitação de turistas que, com certeza, desejarão retornar e ampliar sua estadia em nosso 

município.  

O turismo fomenta o comércio, hotelaria e gastronomia, gerando uma receita 

própria para o município.  

 

 Propostas:  

Elaborar calendário turístico com atividades o ano inteiro no município. 

Criar os Programas “Jovem Aprendiz Criativo” e “Jovem Aprendiz do Turismo”: É a 

aplicação do Programa Jovem Aprendiz do Governo Federal com foco nessas duas 

áreas, com formação do jovem pelo trabalho, combatendo a evasão escolar, oferecendo 

emprego e renda aos que mais necessitam e produzindo resultado em áreas estratégicas 

para a cidade.  

Formar e habilitar continuamente servidores públicos para a atuação nas áreas da 

cultura e do turismo.  

Criar postos de informações turísticas com distribuição de material de divulgação 

da cidade (mapas, locais de visitação, informações turísticas) em pontos estratégicos 

ampliando a visibilidade e divulgação das áreas de lazer.  

Produzir acessibilidade a rede de wi-fi gratuito nos grandes centros urbanos da 

cidade, facilitando o acesso à informações através da internet.  

Criar um aplicativo turístico com informações gerais da cidade, visando facilitar o 

acesso e circulação aos diferentes endereços e serviços prestados no município.  

Criar identidade para que a cidade seja turisticamente conhecida.  

Ampliar o marketing turístico a partir das mídias sociais e canais de comunicação 

do município, visando aumentar o alcance das informações aos visitantes, assim como 

gerar maior interesse pela visita à cidade.  



 

Diversificar os atrativos que alcancem diferenciados públicos turísticos atendendo 

desde os que visitam a cidade apenas para desfrutar do seu espaço físico, até aos que 

desejam investir recursos durante sua estadia.  

Resgatar a identidade de eventos festivos (internos) ou comemorativos (nacionais) 

permitindo aos cidadãos o resgate de datas importantes que favorecem a evocação e 

instalação de boas lembranças.  

Viabilizar estudo de marketing da cidade, dando visibilidade ao município e 

gerando oportunidade para captação de novos investidores.  

Ampliar a estalagem de visitantes e turistas a partir de eventos como Feiras de 

Negócios, Congressos, Fóruns, Seminários, Conferências Públicas Municipais, Cursos, 

Mostras, Palestras, Aulas Magnas e Exposições Educativas e Culturais, movimentando 

hotéis e pousadas.  

Posicionar iluminação valorizando pontos turísticos a fim de torná-los pontos 

instagramáveis.  

Organizar visualmente os espaços públicos, reduzindo situações que gerem 

constrangimento e gerando atrativos positivos para a permanência das famílias em um 

ambiente agradável e cordial.  

Revitalizar e manutenir os pontos turísticos, mantendo seu visual atrativo.  

Revitalizar e modernizar a sinalização das ruas e bairros, incluindo a utilização de 

QRCODE nas placas, facilitando o acesso e circulação dos moradores e também turistas 

pelas vias do município.  

Estabelecer portais nas entradas da cidade com boas vindas e informações 

periódicas dos eventos gerando receptividade para visitantes e moradores.  

Proporcionar o eco turismo e turismo rural desenvolvidos na região de Cantagalo, 

ampliando o conhecimento dos produtos e comércio ali desenvolvidos, assim como 

gerando mais opções de lazer dentro do município a partir da divulgação da região.  

Fortalecer a gastronomia local com a realização de festivais gastronômicos 

ampliando a divulgação de pratos típicos da região e dos restaurantes locais utilizando 

canais de comunicação que destaquem as riquezas existentes na região, assim como 

criar eventos no calendário oficial da cidade.  

Criar o Parque de Exposições.  

Estabelecer eventos pré e pós festival do jazz.   



 

Trazer mais eventos para aumentar a visitação de turistas, tais como: rodeio, surfe, 

barco a vela, artes marciais, canoagem, ciclismo, motocross, corrida livre, encontro de 

carros, entre outros. 

Adequar esses eventos ao calendário anual do município de acordo com a etapa 

de cada evento. 

 

 CULTURA  

 

 Visão Leandro Almeida - Cultura  

 A cultura é compreendida como um elemento que constrói a identidade cidadão da 

população, gerando a noção de pertencimento ao local e ao mundo, abre possibilidades 

de leituras do mundo, amplia a cognição e a criatividade e permite o pleno 

desenvolvimento da condição humana.  

 

Propostas:  

Realizar a captação de verbas, assim como de novos recursos que propiciem a 

execução dos projetos que visem o desenvolvimento da cultura.  

Ampliar a divulgação cultural entre os empresários reforçando a importância para o 

contexto do município, buscando parcerias quanto ao investimento de projetos de 

incentivo às artes.  

Implementar e oficializar o selo de incentivo à cultura como forma de honraria às 

empresas que participarem com investimento cultural.  

Desenvolver projetos em consonância com o Calendário Escolar e trabalhar em 

acordo com a Secretaria Municipal de Educação, visando ampliar os espaços para 

promoção da cultura, tais como em escolas.  

Estimular a estruturação e realização de momentos culturais nas escolas a partir de 

eventos que envolvam música, teatro, entre outras artes.  

Reestruturar a biblioteca pública.  

Promover projetos de incentivo à leitura.  

Implantar a Feira Literária Municipal como parte do calendário municipal, 

resgatando o interesse pela leitura e envolvendo a comunidade como um todo, ampliando 

o crescimento intelectual dos alunos e permitindo momentos de interação entre família, 

comunidade e turistas.  



 

Fomentar núcleos por atividade cultural distribuídos pelos bairros em locais já 

estruturados, como, por exemplo, em escolas, visando ampliar o acesso às artes para as 

crianças matriculadas nas escolas públicas.  

Incentivar a formação de grupos artísticos a partir dos centros que se 

comprometem com a formação artística no município, viabilizando a criação de novos 

festivais culturais.  

Estruturar e apoiar eventos culturais a partir da realização de festivais, trazendo 

visibilidade para os artistas da cidade através da divulgação dos eventos.  

Ampliar a divulgação e o resgate das atividades desenvolvidas pelos artesãos 

locais.  

Promover momentos em que sejam desenvolvidas oficinas de grafite.  

Favorecer o resgate de arquivos e materiais históricos que relembrem as origens e 

a memória do município.  

Viabilizar a restauração e organização do espaço da Concha Acústica visando ser 

utilizada especificamente como local para divulgação artística e realização de eventos em 

geral.  

Criar o Museu de Jazz e Blues.  

Resgatar o Desfile Cívico de 07 de Setembro. 

 

 

ASSISTÊNCIA E BEM-ESTAR SOCIAL  

  

A assistência social corrige distorções na distribuição de riquezas e de acesso a 

serviços básicos, zela pelo cumprimento dos direitos e garantias fundamentais, pauta-se 

pela dignidade da Pessoa Humana e é proativa e preventiva, para além das situações e 

casos emergenciais, para os quais deve estar sempre a postos para atender o mais 

rapidamente possível.  

 

Visão Leandro Almeida - Assistência e Bem-Estar Social  

Disponibilizar meios para que o cidadão tenha prazer em viver no município, 

desenvolvendo atividades que geram qualidade de vida, assim como permitindo o 

desfrute dos serviços disponibilizados para que haja desenvolvimento profissional, social, 

familiar e comunitário, ampliando, assim, o seu bem-estar.  



 

 

Propostas:  

Instituir o Programa “Rio das Ostras Em 1º Lugar”: Conjunto de ações para que a 

cidade passe de 3º para 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro no Ranking de 

Desenvolvimento Humano.  

Constituir o Programa “Rio das Ostras Melhor Idade”: Voltado para a terceira idade, 

atividades recreativas, desportivas e atendimento social e psicológico.  

Atingir um mínimo de 92% de esgotamento sanitário adequado.  

Alcançar uma arborização de vias públicas de, no mínimo, 85%.  

Facilitar o acesso às informações nas páginas oficiais quanto aos projetos 

desenvolvidos pelo município, permitindo que todos os cidadãos tenham acesso e 

desfrutem dos serviços públicos.  

Constituir canais de diálogo com os profissionais da Assistência Social, assim 

como demais que estejam envolvidos com projetos sociais, visando capacitação e troca 

de informações para a implantação de melhorias para o cidadão.  

Ampliar informações e programas que oportunizem a inserção do jovem no meio do 

trabalho, assim como ampliar as informações sobre projetos que auxiliem na qualificação 

e ampliação da renda do trabalhador.  

Integrar a Previdência ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), 

agilizando atendimentos de benefícios do Governo Federal, possibilitando melhor acesso 

à toda população.  

Apoiar políticas públicas que visam favorecer o processo de adoção de crianças e 

adolescentes, assim como melhorar o acesso às informações concernentes ao 

procedimento.  

Realizar estudos que permitam a ampliação e a reestruturação de atendimentos do 

Centro Integrado de Convivência.  

Fomentar a atuação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Casa da 

Mulher) em atendimento às políticas públicas para as mulheres.  

Viabilizar estudos para implantação de Creches para Idosos.  

Reestruturar e favorecer a ampliação do número de atendimentos do Projeto Social 

Casa da Criança.  



 

Buscar parcerias com unidades filantrópicas para a construção de uma casa de 

passagem visando acolher a população em situação de rua, desenvolver projetos com os 

mesmos e, posteriormente, reintegrá-los na sociedade.  

Buscar parcerias com empresas privadas para desenvolver projetos que atendam 

famílias em vulnerabilidade social, assim como projetos de responsabilidade social.  

Desenvolver capacitação para os servidores que atuam no Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) a partir de parcerias que visam a atualização e melhoria do 

desenvolvimento profissional.  

Ampliar, de acordo com os munícipes, a quantidade de ruas de lazer abertas aos 

pedestres e ciclistas aos finais de semana.  

Implantar a brigada de salvamento ambiental e florestal no Parque da Cidade. 

Acolher mulheres vítimas de violência e abuso doméstico sexual, proporcionando 

apoio e cuidados juntamente com uma equipe técnica constituída por um auxílio de 

assistência social, psicológica e pedagógica para as mesmas e para seus filhos e, assim, 

abordar também a questão do respeito, igualdade e preservação desses quesitos com o 

intuito de abolir a violência e o desrespeito às mulheres, crianças e ao ser humano tal 

como a si mesmos. 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS E PROJETOS  

 

 Nosso objetivo é viabilizar a organização do município de forma que haja 

crescimento populacional e turístico, porém sem o reflexo negativo de aglomeração, mas 

sim, de uma estruturação em crescimento confortável, seguro e sustentável para todos. 

Desenvolver uma gestão consciente a fim de gerar resultados que atinjam a todos 

os munícipes, transformando o trabalho diário em ganho para todo o município de Rio das 

Ostras.   

 

Propostas:  

Proporcionar momentos de instrução e diálogo entre os setores de Planejamento 

Urbano, administração e sociedade.  

Estruturar propostas que motivem a ampliação e melhoria dos serviços prestados 

em relação ao tratamento e distribuição de água potável, esgotamento sanitário, 

drenagem e destinação de resíduos sólidos (lixo).  



 

Viabilizar estudos para que flexibilizem a desburocratização dos licenciamentos 

urbanísticos para construção.  

Implantar uma plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos com 

hyperlinks fixos que direcionem para as versões atualizadas de documentos, dados, 

planilhas, informações, tabelas, gráficos decretos e legislações municipais.  

Proporcionar, por meios tecnológicos e de fácil acesso à população, o 

recadastramento territorial e predial permitindo o ajuste e regularização do IPTU para as 

famílias de áreas específicas no município.  

Criar o portal GEO-RO contendo a publicação de metragem do lote e código do 

imposto predial e territorial urbano (PRTU) dos imóveis da cidade, assim como ortofotos 

de demais dados georreferenciado do município.  

Facilitar o acesso às informações relacionadas à gestão do município, melhorando 

o Portal da Transparência e permitindo que os munícipes compreendam o conteúdo ali 

apresentado de forma instrutiva.  

Aprimorar os canais de comunicação a partir do uso da tecnologia tornando 

dinâmica e confiável a troca de informações entre cidadão e prefeitura, assim como dar 

suporte quanto às Tecnologias de Informação (TI) abrangendo todos os setores.  

Viabilizar infraestrutura e plataformas para o “Programa Gabinete Aberto” visando 

estreitar informações da chefia do gabinete e população através das tecnologias digitais.  

Instituir a periodicidade da execução do Gabinete Itinerante bairro a bairro para que 

haja a verificação e correção de possíveis problemas na comunidade a partir da 

fiscalização do legislativo, assim como contando com servidores para que serviços 

simples já possam ser finalizados no dia da ação.  

Tornar o conselho de planejamento mais ativo nas ações públicas, capacitando e 

qualificando os servidores para que desenvolvam plenamente suas funções, garantindo 

um atendimento eficiente e eficaz, além de ampliar a forma de comunicação em diversos 

serviços oferecidos aos munícipes . Implementar o uso de equipamentos e uniformes que 

favoreçam o desenvolvimento do trabalho do servidor, assim como a padronização dos 

setores de atendimento aos cidadãos.  

Desburocratizar serviços para que haja maior flexibilização e acesso aos 

atendimentos, sejam na área do comércio e construção civil (obra), ampliando a obtenção 

de recursos e reduzindo os custos para concretização dos processos.  



 

Simplificar o procedimento para a realização de projetos, habite-se e ITBI junto aos 

setores competentes favorecendo o andamento da regularização e permitindo redução 

nos prazos de aprovação.  

Captar recursos de outras esferas de governo a partir da criação do setor de 

captação de renda dentro da Secretaria da Fazenda.  

Desenvolver meios para que haja acréscimo da renda própria, organizando o 

controle de despesas e favorecendo investimentos da prefeitura.  

Implementar o sistema de controle interno, a partir do órgão central de controle 

interno, visando fiscalizar e avaliar a execução orçamentária contábil, financeira, 

patrimonial e operacional da entidade controlada, principalmente quanto à legalidade e 

eficiência de seus atos.  

Ajustar a mudança conceitual da SEMACI (Secretaria Municipal de Controle 

Interno) deixando de operacionalizar como parte integrante nos trâmites processuais do 

município 

Centralizar a liquidação das despesas para a Secretaria Municipal de Fazenda 

(SEMFAZ).  

Realizar microfilmagem de todos os documentos da prefeitura, abrangendo 

processos novos e antigos.  

 

Servidor Público  

Revisar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) de todas as 

categorias no âmbito municipal.  

Favorecer a prática da boa convivência entre os servidores, melhorando o 

relacionamento interno dos setores gerando, consequentemente, qualidade na 

comunicação intra e extra setor.  

Garantir o desenvolvimento dos serviços prestados pela OSTRAPREV (Rio das 

Ostras Previdência) transformando em banco de dados que permita ofertas que auxiliem 

no ajuste de CPF’s, ampliando, assim, a garantia dos serviços ali dispensados.  

 

Ouvidoria  

Favorecer a ética, legalidade e transparência em todos os processos realizados 

pela administração pública.  



 

Criar uma ouvidoria independente através dos canais de comunicação oficiais para 

captar informações em casos específicos.  

Favorecer a participação dos cidadãos em todas as áreas a partir das ouvidorias 

estabelecidas pelos canais de comunicação oficiais.  

Instalar totens nos setores públicos para registro imediato de satisfação quanto ao 

serviço oferecido a partir de um toque, classificando o atendimento como bom, regular ou 

ruim.  

Permitir a participação do servidor público nas ouvidorias, podendo ou não se 

identificarem diante de seus posicionamentos.  

Criar a rede pública de inovações tecnológicas, onde os servidores públicos 

poderão compartilhar ideias e experiências inovadoras.  

 

 

 URBANISMO  

 

Propostas:  

Fiscalizar a regularidade das instalações de fiação suspensa incentivando as 

concessionárias responsáveis à manterem seus condutores adequados às normas 

técnicas vigentes, assim como realizar estudos de viabilidade sobre o aterramento do 

cabeamento aéreo nos locais em que forem agendadas as operações de reformas 

urbanísticas.  

Incentivar e buscar parcerias com o governo e com o setor privado visando ampliar 

as construções habitacionais, assim como a regularização fundiária visando garantir o 

direito social à moradia e reduzir o déficit habitacional, com o apoio do Programa de 

Política Habitacional desenvolvida pelo Ministério das Cidades.  

Viabilizar estudos que busquem recursos e formas de construção de casas 

populares para famílias que se encontram em situação de risco.  

Desenvolver projetos para reestruturar áreas abandonadas ou socialmente 

degradadas.  

Revitalizar e modernizar áreas de convivência e lazer dispostas pela orla, assim 

como praças e parques.  

Construir a Rodoviária Municipal.  



 

Viabilizar recursos para a revitalização, reforma e modernização de todos os 

pontos turísticos a partir de materiais acessíveis e que não degradem com facilidade, 

reduzindo, também, os custos de manutenção.  

 

 

SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR  

 

Propostas:  

Implantar o sistema de coleta seletiva de lixo, iniciando pelos bairros com 

pequenas estações de coleta seletiva para resíduos sólidos secos, inclusive madeiras, 

pilhas e o chamado “lixo eletrônico”. 

Implementar programas e atividades de reciclagem em todas as secretarias e 

departamentos do governo municipal.  

Buscar parcerias para que sejam utilizadas energias alternativas (Sistema Foto 

Voltaico ou Energia Solar) em consonância com a empresa de fornecimento de energia 

local, atraindo empresas produtoras de painéis, implantando nos próprios municipais, 

criando áreas de captação nas coberturas prediais (estação), assim como substituindo o 

parque de iluminação pública por lâmpadas de led com placas de captação com células 

fotovoltaicas.  

Possibilitar manutenção regular na rede de drenagem.  

Priorizar o uso de agregados reciclados oriundos de resíduos sólidos da construção 

civil ou do asfalto-borracha (também chamado asfalto ecológico) em obras e serviços de 

asfaltamento, pavimentação e recapeamento nas vias e logradouros do município.  

Fazer engorda da Praia do Abricó. 

Arborizar a cidade a partir de projetos e estudos que trarão benefícios ambientais, 

estéticos, sociais, econômicos e promovendo a participação dos munícipes na 

conscientização da conservação vegetal.  

Implementar o sistema de pirólise.   

 

 ESPORTE E LAZER  

 

Para além da saúde do organismo, as atividades físicas favorecem um 

desenvolvimento equilibrado como um todo para o ser humano e favorecer práticas que 



 

permitem a saúde do cidadão, também é parte de uma gestão que preza a qualidade de 

vida, dando diversas opções para que o cidadão sinta-se motivado a desenvolver uma 

vida mais saudável.  

Propiciar a realização de atividades de esporte e lazer abertas ao público de forma 

a atender a diferentes idades e necessidades especiais, ampliando a prática esportiva.  

Promover atividades que reúnam os cidadãos da terceira idade, visando a prática 

de atividades esportivas e a promoção de saúde.  

Reconhecer e valorizar os profissionais voltados para as práticas esportivas.  

Incentivar, fortalecer e buscar apoio para a realização de eventos esportivos em 

diversas modalidades visando divulgação da cidade a partir da prática esportiva e 

valorizando o atleta riostrense.  

Fomentar a parceria da Secretaria de Esportes, profissionais da Educação Física e 

Secretaria de Educação, visando ampliação das práticas esportivas também nas escolas.  

Buscar parcerias a nível empresarial ou órgãos interessados na prática esportiva, 

visando favorecer e desenvolver projetos voltados para a prática de esportes em suas 

diversas modalidades.  

Buscar recursos e patrocínios, inclusive fiscais, que favoreçam a melhoria e 

ampliem a visibilidade da prática esportiva na região.  

Buscar patrocinadores de assistência médica para eventos esportivos, assim como 

apoiar a saúde do atleta.  

Identificar e favorecer o desenvolvimento de equipes esportivas que possam 

representar o município em campeonatos diversos através da Bolsa Atleta.  

Retomar o apoio a projetos esportivos existentes que permanecem em execução 

ou que possam ter sido extintos.  

Promover campeonatos de futebol nas categorias Junior, Amador e Veterano.  

Proporcionar a realização de campeonatos em diversas modalidades, visando 

desenvolver o interesse e a prática de esportes.  

Incentivar e proporcionar a realização dos jogos estudantis anualmente a partir de 

etapas iniciadas internamente e seguidas da realização entre as unidades escolares 

públicas e privadas.  

Viabilizar o desenvolvimento de projetos que tenham como foco principal a prática 

do paraesporte em suas diversas modalidades, ampliando a interação social e permitindo 

a preparação para a competição dessa categoria esportiva.  



 

Realizar estudos buscando a possibilidade de apoio, patrocínio e parceria com o 

Comitê Paraolímpico, assim como estabelecimentos e/ou empresas que já desenvolvam 

atendimento a pessoas com necessidades especiais.  

Estabelecer a escola de ciclismo, assim como organizar o comitê de ciclismo 

público comunitário para gerenciar passeios ciclísticos pela cidade.  

Reestruturar e modernizar o Parque da Cidade.  

Implementar, de fato, o fundo nacional do esporte, com poderes para avaliar e 

priorizar os projetos que envolvam as áreas de esporte-lazer-educação-saúde.  

Criar o selo de incentivo ao esporte.  

Identificar e destacar datas comemorativas voltadas para o esporte, somando ao 

calendário de eventos do município.   

 

 CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 

  Viabilizar a aplicação das tecnologias como forma de comunicação à nível 

informativo, interativo e transacional ampliando as facilidades de acesso de toda a 

população.  

 

Propostas:  

Alimentar, acompanhar e permitir o acesso ao Sistema de Gestão da Informação 

aos munícipes, reduzindo caminhos e facilitando acesso à diversas informações e 

serviços prestados pelo município.  

Elaborar o plano diretor de tecnologias educacionais de Rio das Ostras (PDTERO), 

visando criar condições para a incorporação de novas tecnologias no sistema de ensino.  

Utilizar como benefício as Tecnologias da Informação ampliando o acesso às 

informações e permitindo maior desenvolvimento para reduzir a exclusão digital.  

Instalar um “escritório de inteligência” ligado à diretoria de desenvolvimento 

econômico e subordinado à secretaria de planejamento e gestão, com equipe exclusiva 

para pesquisa, prospecção e captação de recursos estaduais, federais e/ou internacionais 

ou mesmo via convênios e parcerias disponíveis em outras instâncias.  

Instituir a política municipal de dados abertos para que todos os cidadãos possam 

obter informações concretas, atualizadas e completas sobre a cidade.  



 

Implantar o software de zeladoria urbana participativa a partir de um aplicativo para 

agilizar as demandas de serviços públicos da população, aprimorando-o com fotografias 

digitais e devolutivas sobre o número de ordem de serviço e data prevista da realização 

da manutenção.  

Aprimorar a segurança pública através da interlocução de câmeras residenciais aos 

pontos de acesso instalados pela prefeitura, reduzindo zonas de sombra, ampliando os 

limites de acesso e permitindo maior visibilidade para que tomadas de ação que 

promovam ou restaurem a segurança da população.  

Fomentar a utilização de energias limpas e renováveis, atraindo investimentos de 

diversos setores visando ampliar sua prática.  

Favorecer a ampliação e capacidade da rede de fibra óptica, visando expandir a 

rede de conexão de dados dos órgãos públicos.  

Disponibilizar a rede de wi-fi gratuito nos grandes centros urbanos da cidade, 

facilitando o acesso as informações através da internet, levando à inclusão digital a todos.  

 

 MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA E COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS  

 

  Gerenciar programas que envolvem o Meio Ambiente considerando que ações de 

prática da sustentabilidade deverão ser instaladas visando reduzir o desgaste acelerado 

das fontes naturais. Aplicar técnicas e conscientizar gestores, comunidade e toda a 

sociedade visando alterar a forma de relacionar-se com o Meio Ambiente.   

 

Propostas:  

Revisar os Planos de Manejo das Unidades de Conservação.  

Revisar e atualizar a legislação existente que rege o Meio Ambiente no município.  

Viabilizar o fortalecimento do Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

Implantar sistemas informatizados para o licenciamento ambiental 

desburocratizando e facilitando o processo, permitindo-se cumprir as metas de 

regularização em menor tempo.  

Regularizar a questão fundiária do Parque Municipal.  

Investir na melhoria dos índices de conservações ambientais tendo como objetivo o 

aumento de arrecadação do ICMS ecológico.  



 

Disponibilizar informações atualizadas e fidedignas das ações desenvolvidas no 

âmbito do Meio Ambiente, agrupando-as e incentivando a pesquisa e o interesse pela 

participação em ações que promovam a preservação do Meio Ambiente.  

Desenvolver estudos e projetos de forma a implantar SIG (Sistema de Informações 

Geográficas) a fim de ter uma ferramenta de gestão do território.  

Auxiliar na estruturação, organização e divulgação nos canais de comunicação 

oficiais as atividades desenvolvidas no Parque Municipal de Rio das Ostras.  

Treinar e qualificar o profissional da equipe de fiscalização ambiental, favorecendo 

o conhecimento e reduzindo a penalização, visando resultados constantes de mudança 

de comportamento ao relacionar-se com o Meio Ambiente.  

Favorecer o desenvolvimento da educação ambiental nas unidades escolares, a 

partir de parcerias e apoio da comunidade em geral, assim como empresários do setor 

privado.  

Estimular, através de projeto piloto, o sistema de coleta de resíduos sólidos.  

Fomentar a criação de cooperativas de coleta seletiva, gerando empregos e dando 

destino adequado aos resíduos.  

Estabelecer rotinas e parâmetros para auxiliar aos que fazem a reutilização de 

material reciclado visando ampliar a conscientização para o consumo e descarte 

consciente.  

Estimular e informar a população quanto a conscientização sobre a necessidade de 

descartes de material em locais corretos, assim como conscientizar quanto à coleta de 

lixo, reduzindo lixos na rua e permitindo a realização de outras etapas tais como 

instalação de bueiros ecológicos com cestas coletoras.  

Instalar ecopontos visando facilitar a coleta seletiva em diversos locais da cidade.  

Instituir a coleta de óleo na cidade a partir de carros que farão a ronda periódica 

para coletar o óleo utilizado em residências e comércios, assim como fiscalizar o 

Manifesto de Transporte de Resíduos visando controlar a expedição, o transporte e o 

recebimento dos resíduos na unidade de destinação final.  

Identificar e viabilizar projetos para recuperação das APPs (área de preservação 

permanente do município) e áreas degradadas.  

Revitalizar, ambientalmente, o Rio das Ostras.  

Implantar ações para a despoluição do Canal de Medeiros.  



 

Viabilizar estudos e projetos a fim de drenar as áreas onde há maior índice de 

alagamento, facilitando a capacidade de escoamento no sistema de drenagem urbana.  

Ampliar o sistema de tratamento de esgoto e uso de elevatórias.  

Ampliar a utilização de águas de reuso para limpeza pública e manutenção de 

parques e jardins.  

Fomentar e permitir a existência de rondas fiscalizadoras em áreas protegidas 

evitando qualquer ação que gere o desequilíbrio ambiental.  

Viabilizar estudos que permitam a implantação de energia renovável, somado ao 

sistema de abastecimento de energia convencional, motivando a adesão por parte da 

população.  

Melhorar e reestruturar o Programa de Saúde e Bem-Estar Animal de Rio das 

Ostras (PSA).  

Criar o borboletário no Parque dos Pássaros.  


