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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

Apresentamos o nosso Plano de Governo 2021-2024. Ele é o resul-
tado do esforço de muitas pessoas através da realização de encontros e 
debates com diferentes segmentos da população de Nova Friburgo. É 
uma construção de caráter eminentemente participativo. 

O Programa se inicia com a pergunta que nos guia: “Qual a Nova 
Friburgo que queremos?” E a resposta da população surge na constru-
ção deste documento, que buscou dialogar com diferentes setores da so-
ciedade. Ficou claro que a Nova Friburgo que as pessoas querem, o mu-
nicípio que desejam, é aquele que garanta direitos, em que a promoção 
da cidadania seja o princípio de todas as políticas públicas e as pessoas 
sejam chamadas a decidir sobre os assuntos que afetam diretamente as 
suas vidas.  

Vamos trabalhar para termos uma Nova Friburgo mais humana, ga-
rantindo que a população tenha vez e voz através de uma administração 
honesta, eficiente e que saiba verdadeiramente aonde quer chegar. Uma 
administração que tenha planejamento, projetos e atue com transparên-
cia. 

Nova Friburgo já sofreu demais, merece uma gestão que tire o mu-
nicípio da crise e ofereça horizontes de prosperidade ao seu povo. As 
propostas nascem exatamente dessa vontade em fazer diferente e da co-
ragem em propor mudanças reais na administração pública de Nova Fri-
burgo.  

  

 

 

 

Cláudio Damião Prefeito e Gustavo Caldeira Vice-Prefeito 

Nova Friburgo, setembro de 2020 
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DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
 

Nova Friburgo pertence à Região Serrana, que também abrange os 
municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, 
Macuco, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Pre-
to, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes. 

O município tem uma área total de 933,4 quilômetros quadrados, 
correspondentes a 13,4% da área da Região Serrana. 

Em 2010, segundo dados do IBGE, Nova Friburgo tinha uma 
população de 182.082 habitantes, correspondente a 22,6% do 
contingente da Região Serrana, com uma proporção de 92 homens para 
cada 100 mulheres. A densidade demográfica era de 195 habitantes por 
km², contra 116 habitantes por km² de sua região. A taxa de urbanização 
correspondia a 87% da população. Em comparação com a década 
anterior, a população do município aumentou 5%, o 67º maior 
crescimento no estado. 

O município tinha, à época, um contingente de 149.129 eleitores, 
correspondente a 81% do total da população.  

Para o mesmo IBGE, a população estimada, em 2019, era de 
190.631 habitantes. Teria ocorrido, portanto, um crescimento na ordem de 
4,7% nos últimos 9 anos. 

 

A população local, de acordo com o censo, distribuía-se no 
território municipal da seguinte maneira:  

 

POPULAÇÃO POR DISTRITO (CENSO 2010)   

 

1° Nova Friburgo – 113108 habitantes - 62,12% 
2° Riograndina - 7774 habitantes - 4,27% 
3° Campo do Coelho - 10067 habitantes - 5,53% 
4° Amparo - 4920 habitantes - 2,70% 
5° Lumiar - 4720 habitantes - 2,59% 
6° Conselheiro Paulino - 32463 habitantes - 17,83% 
7° São Pedro da Serra - 3158 habitantes - 1,73% 
8° Muri - 5872 habitantes - 3,22% 
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é calcula-

do pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pnud, 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea e pela Fundação 

João Pinheiro (de Minas Gerais) com uma série de ajustes para se adap-

tar à realidade brasileira. O resultado divulgado em 2013, baseado nas 

informações do Censo 2010, está publicado com o nome de Atlas do De-

senvolvimento Humano no Brasil 2013 (http://atlasbrasil.org.br/2013/). Pa-

ra possibilitar a comparação com os resultados do IDHM de 1991 e 2000, 

estes foram recalculados conforme as adaptações metodológicas introdu-

zidas na versão atual.  

O IDHM varia de zero a um e classifica os resultados em cinco fai-
xas de desenvolvimento: muito baixo (de 0,000 a 0,499), baixo (de 0,500 
a 0,599), médio (de 0,600 a 0,699), alto (de 0,700 a 0,799) e muito alto 
(de 0,800 a 1,000). Portanto, quanto mais próximo de um, maior é o de-
senvolvimento humano apurado.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Nova Friburgo é 
0,745, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento 
Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui 
para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,846, seguida 
de Renda, com índice de 0,758, e de Educação, com índice de 0,645. 

Nova Friburgo ocupa a 648ª posição em relação aos 5.565 
municípios do Brasil, ou seja, 647 (11,63%) municípios estão em situação 
melhor e 4.918 (88,37%) municípios estão em situação igual ou pior. Em 
relação aos 91 outros municípios do Rio de Janeiro, Nova Friburgo ocupa 
a 11ª posição, ou seja, 10 (10,87%) municípios estão em situação melhor 
e 82 (89,13%) municípios estão em situação pior ou igual. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,330 0,490 0,645 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 32,55 41,10 55,03 

% de 5 a 6 anos na escola 49,66 84,87 96,07 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
REGULAR SERIADO ou com fundamental completo 

40,58 59,75 82,71 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 25,92 42,78 54,42 

% de 18 a 20 anos com médio completo 16,46 26,59 46,30 

IDHM Longevidade 0,699 0,788 0,846 

Esperança de vida ao nascer 66,91 72,26 75,77 

IDHM Renda 0,671 0,724 0,758 

Renda per capita 521,73 723,34 894,75 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
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Evolução do IDHM entre 1991 e 2010 
 
De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,537, em 1991, para 

0,745, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 

0,573 para 0,761. Isso implica em uma taxa de crescimento de 38,73% 

para o município e 32% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 55,08% para o município e 53,85% para a 

UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos abso-

lutos foi Educação (com crescimento de 0,315), seguida por Longevidade 

e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu 

em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida 

por Longevidade e por Renda. 

 

EDUCAÇÃO 
 

Nova Friburgo está na 31ª colocação do estado no IDHM de 
Educação com 0,645. A média do estado do Rio de Janeiro desse índice é 
de 0,675.  

 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade 
[2010] 

98,7 %   

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede 
pública) [2017] 

5,9   

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede 
pública) [2017] 

4,4   

Matrículas no ensino fundamental [2018] 22.721 matrículas   

Matrículas no ensino médio [2018] 5.938 matrículas   

Docentes no ensino fundamental [2018] 1.454 docentes   

Docentes no ensino médio [2018] 705 docentes   

Número de estabelecimentos de ensino funda-
mental [2018] 

139 escolas   

Número de estabelecimentos de ensino médio 
[2018] 

43 escolas   

 

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo 
completado determinados ciclos indica a situação da educação entre a 
população em idade escolar do estado e compõe o IDHM Educação. No 
município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 96,07%, 
em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 
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frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 82,71%; a 
proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é 
de 54,42%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio 
completo é de 46,30%. Entre 1991 e 2010, essas proporções 
aumentaram, respectivamente, em 46,41 pontos percentuais, 42,13 
pontos percentuais, 28,50 pontos percentuais e 29,84 pontos percentuais. 

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade 
da população adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com 
o ensino fundamental completo. Esse indicador carrega uma grande 
inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de menor 
escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 41,10% para 
55,03%, no município, e de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 1991, os 
percentuais eram de 32,55% ,no município, e 30,09%, na UF. Em 2010, 
considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 
5,99% eram analfabetos, 51,61% tinham o ensino fundamental completo, 
34,39% possuíam o ensino médio completo e 11,77%, o superior 
completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 
50,75%, 35,83% e 11,27%. 

SAÚDE  
 

            A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor 

a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Munici-

pal (IDHM). No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 3,5 

anos na última década, passando de 72,3 anos, em 2000, para 75,8 anos, 

em 2010. Em 1991, era de 66,9 anos. No Brasil, a esperança de vida ao 

nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos 

em 1991. 
 

           A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um 
ano de idade) no município passou de 14,0 óbitos por mil nascidos vivos, 
em 2000, para 13,2 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a 
taxa era de 28,8. Já na UF, a taxa era de 14,2, em 2010, de 21,2, em 
2000 e 29,9, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil 
no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16,7 óbitos por mil 
nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil nascidos 
vivos. 

 

 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 66,9 72,3 75,8 

Mortalidade infantil 28,8 14,0 13,2 

Mortalidade até 5 anos de idade 33,0 15,9 14,9 

Taxa de fecundidade total 2,3 1,9 1,9 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
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Sobre o número de estabelecimentos, não há nenhum 
estabelecimento federal ou estadual; há 27 públicos municipais; e 47 
privados. (segundo dados de 2009) 

 

LEITOS HOSPITALARES 2012 2013 

Total 654 654 

Disponível SUS 460 460 

Fonte: Ceperj – Anuário Estatístico 2013 

 

Leitos por 1000 Habitantes: 
No Município   3,59 
Só SUS   2,53 
No Brasil – Média  2,4 
  Só SUS 2,1 
Recomendado OMS  de 3 a 5 
Fonte: ANAHP (Associação Nacional de Hospitais Privados) 

 

ECONOMIA 
 

A renda per capita média de Nova Friburgo cresceu 71,50% nas 
últimas duas décadas, passando de R$ 521,73, em 1991, para R$ 723,34, 
em 2000, e para R$ 894,75, em 2010. Isso equivale a uma taxa média 
anual de crescimento nesse período de 2,88%. A taxa média anual de 
crescimento foi de 3,70%, entre 1991 e 2000, e 2,15%, entre 2000 e 
2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per 
capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 
18,62%, em 1991, para 9,50%, em 2000, e para 4,08%, em 2010. A 
evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser 
descrita através do Índice de Gini, que se manteve em 0,54, entre 1991 e 
2000, e passou para 0,51, em 2010 (ultimo dado disponível). 

Nova Friburgo está na 9ª colocação do estado no IDHM Renda 
com 0,758. A média do estado do Rio de Janeiro nesse índice é de 0,782 
e o Nacional é de 0,637. 

O PIB em preços correntes do município em 2017 era de 
5.014.316,00. O PIB de Nova Friburgo está subdividido da seguinte 
maneira: 77,90% serviços; 11,95% indústria; 7,89% impostos e 2,26% 
agropecuária. Com 27.048,70 de PIB Per Capita em 2017, o município 
encontrava-se na 35ª posição do Ranking estadual.  

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particu-
lares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio 
Rural era de R$ 1.557,47 e Urbano de R$ 2.695,68. 
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Números CAGED de Abril 2016  

Movimentação 
agregada 

Mu-
nicípio % 

Micro 
Região % UF 

Admissões 67.385 
88,4
0 76.226 1,19 5.668.380 

Desligamentos 68.342 
88,4
8 77.237 1,17 5.837.798 

Nº Emp. Formais - 1º 
Jan/2016 50.404 

88,5
1 56.950 1,35 3.733.010 

Total de Estabelecimen-
tos 10.646 

83,8
4 12.698 1,89 563.150 

Variação Absoluta 
(Jan/2013 à abril/2016) -957 

 
-1.011 

 
-169.418 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego Brasil - 2015  

 

ORÇAMENTO 
 

Percentual das receitas oriundas de fontes ex-
ternas [2015] 

63,8 %   

Total de receitas realizadas [2017] 
465.474,03 R$ 
(×1000)   

Total de despesas empenhadas [2017] 
417.390,44 R$ 
(×1000)   

 

Uma realidade que já é senso comum no município é a relativa fal-
ta de recursos financeiros frente às crescentes demandas de serviços bá-
sicos que são responsabilidade da administração pública. Para se ter uma 
ideia, apenas cerca de 26,2% dos recursos do orçamento municipal são 
provenientes de arrecadação própria. O restante é resultado de repasses 
federias e estaduais.  

Não bastasse esse desequilíbrio (próprio do sistema tributário bra-
sileiro), e frente a profunda crise econômica por que passa (especialmen-
te) o Estado do Rio, há números expressivos no que tange a inadimplên-
cia de IPTU, por exemplo, bem como baixa arrecadação de ISS. Isso sem 
tocar nos altos valores em estoque da dívida ativa do Município. Pela ob-
servação do Orçamento Executado em 2017, é possível fazer algumas 
considerações sobre receitas, despesas e, especialmente, folha de remu-
nerações salariais. 

No tocante a receitas, vale destaque para o FUNDEB, ICMS, FPM, 
IPTU, MAC, ISS, IPVA, ROYALTIES e SALÁRIO EDUCAÇÃO (além de 
outros) que, em conjunto, respondem pela maior parte dos valores arre-
cadados e/ou recebidos pelo Município. O FUNDEB sozinho, por exem-
plo, responde por quase 15% das receitas, seguido de perto pelo ICMS.  
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Para se ter uma noção, sozinha, a Secretaria de Saúde responde 
por mais de 38% dos gastos. O que, em certo sentido, é diametralmente 
oposto à percepção da qualidade pela população atendida.  

Todos os demais setores da administração municipal respondem 
por cerca de 60% dos gastos.  

No que concerne à Folha de Pagamento, estima-se que em torno 
de 23% dos recursos investidos são destinados a tributos e demais en-
cargos inerentes a legislação trabalhista vigente. Do restante, estima-se 
que apenas a metade seja referente aos valores de base dos salários, 
conforme apresentados no portal da transparência. Confrontando a tabela 
salarial nominal apresentada e o orçamento executado em 2018, por 
exemplo, verifica-se que a outra metade seja composta por adicionais sa-
lariais, incluindo aí gratificações, horas extras e demais aditivos.  

Por fim, mas não menos importante, a análise do orçamento execu-
tado de 2018 revela que a PMNF tem salários médios muito baixos (se 
comparados ao mercado de setores equivalentes); além disso, observa-
se que mais de 80% dos trabalhadores têm os salários-base mais baixos. 
Apesar, todavia, de serem mais de 80% em número de pessoas, esses 
trabalhadores correspondem ao recebimento de menos de 65% do volu-
me financeiro investido na folha. Há flagrante desproporção nesse quesi-
to. Resta claro, pela observação do orçamento, algumas observações 
norteadoras: 

 

a- Falta de efetiva transparência na apresentação dos dados; 
b- Incapacidade local de investimento; 
c- Valores salariais baixos; 
d- Elevada margem de gratificações e aditivos salarias (sem a devida 

transparência em sua apresentação); 
e- Desequilíbrio entre o percentual de trabalhadores (numericamente) 

e o percentual de valores salariais médios (financeiramente). 
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PROPOSTAS 

 

GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 
 

 Realizar auditoria nas contas, processos e contratos do município; 

 Remodelar a estrutura administrativa da Prefeitura: secretarias e 
subsecretarias e demais órgãos de modo a garantir eficiência e 
transparência; 

 Prestar contas regularmente das ações da administração municipal 
com reuniões nos bairros e distritos com a presença do prefeito e 
do secretariado; 

 Dialogar com o Legislativo sobre projetos de lei com visitas do 
Prefeito e/ou Secretários à Câmara de Vereadores; 

 Criar a Secretaria de Participação Popular e Transparência, com 
atribuição para implementar a Legislação Participativa, coordenar 
as ações da Ouvidoria e aperfeiçoar os mecanismos de 
transparência; 

 Fortalecer o Projeto União dos Moradores; 

 Garantir o efetivo funcionamento dos Conselhos Municipais e da 
Casa dos Conselhos; 

 Criar o Conselho Municipal de Gestão e Políticas Públicas; 

 Desenvolver setor de informática da PMNF para produção de plata-
formas e sistemas de controle, gestão, informação, etc; 

 Construir mecanismos para coleta e análise de dados municipais - 
FRIDADOS, de modo a prover a gestão pública de informações pa-
ra as tomadas de decisão e estabelecimento de prioridades e sua 
efetiva utilização na formulação de políticas públicas municipais, 
priorizando o combate às desigualdades sociais; 

 Informatizar todas as secretarias de modo a melhorar a eficiência 
dos serviços a serem prestados, bem como gerar gráficos e indica-
dores para acompanhamento das secretarias, tornando público es-
ses dados; 

 Formar um banco de dados entre a prefeitura e as empresas con-

cessionárias que prestam serviço para o município; 

 Criar as condições para implementação de fato de uma cidade inte-

ligente; 

 Capacitar os servidores e os secretários para lidar com grande vo-

lume de dados e com dados sensíveis e aprender a analisar e criar 

metas com esses dados;  

 Fomentar a criação de um mestrado em Cidade Inteligente em 

convênio com o CEFET, Universidades e outras instituições públi-

cas, criando sistemas inteligentes, inteligência artificial, em todas 

as áreas da prefeitura (Saúde / Educação / Defesa Civil); 
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 Integração entre a Prefeitura, Universidades, Pesquisadores, Con-

cessionárias para criar um ambiente inteligente de serviço comuni-

tário para todo o município; 

 Criar um sistema via aplicativo, um banco de demandas, que per-

mita a contribuição da população em geral com críticas / sugestões 

/ informações a respeito do que não está funcionando e um siste-

ma de metas e resposta de cada secretaria para cada solicitação; 

 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 Criar Plano de Cargos e Salários para os servidores que não o 
possuam; 

 Estudar de forma colegiada com a representação dos servidores 
municipais o processo de migração do regime celetista para estatu-
tário; 

 Garantir na lei orçamentária reajuste anual dos servidores, como 
prevê a legislação; 

 Buscar corrigir pisos salariais que estão abaixo do salário mínimo. 

 Campanha de valorização social dos servidores, através de 
seminários, reuniões, campanhas publicitárias, etc.; 

 Manter o diálogo com os órgãos de representação de classe que, 
de fato, representem suas categorias; 

 Criar mecanismos de prevenção e atenção voltados para a saúde 
do servidor; 

 Incentivar a qualificação do servidor através de bolsas de estudos 
e parcerias com instituições educacionais; 

 Buscar instrumentos que possam oferecer a licença remunerada 
para mestrado e doutorado. 

 

 SAÚDE  
 

 Garantir Promoção e Prevenção em Saúde (higiene e saneamento 

básico – água de abastecimento e esgoto, limpeza pública, ilumi-

nação, segurança, saúde ambiental – gestão do lixo, saúde no 

trânsito, etc); 

 Atenção Integral à Saúde, em todos os níveis, focada na Humani-

zação e no Cuidado. Ampliação do conceito de saúde além do bi-

omédico e do biopsicossocial para dimensões integrais (biológica, 

emocional, social, familiar e espiritual). Cuidar e zelar pela popula-

ção em todos os sentidos. Educação em Saúde e centralização do 



PROGRAMA DE GOVERNO 

13 
COLIGAÇÃO CONSTRUÇÃO COLETIVA PSOL-PCB 

 

cuidado e promoção de saúde na lógica familiar, compreendendo o 

indivíduo e família como um sistema; 

 Estudar viabilidade de (re) criação da Fundação Municipal de Saú-

de – (Autarquia pública de direito público), como órgão da adminis-

tração indireta da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo; 

 Integração com a Secretaria de Educação e o Programa Saúde na 

Escola (PSE) e com as demais Secretarias de Governo; 

 Mapear e descentralizar a rede de saúde, ampliando programas 

estratégicos, de modo a promover qualidade de vida e saúde pre-

ventiva (repensando o modelo hospitalocêntrico). Priorizar o aten-

dimento por equipes multiprofissionais em todos os níveis de Aten-

ção à Saúde; 

 Incentivar e apoiar as Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde (PICS) no âmbito do SUS local, como recursos preventivos 

e terapêuticos na Promoção da Saúde; 

 Estruturar o Setor de Vigilância em Saúde para o fornecimento 

permanente de dados que permitam a redução das taxas de mor-

bidade e mortalidade do Município. Manter integração constante 

com a Vigilância Sanitária do Município para orientação de medi-

das em situações de crises sanitárias (pandemias e outros agra-

vos); 

 Planejamento do território em Administrações Regionais de Saúde 

Pública Municipal, utilizando o espaço das Administrações Regio-

nais dos bairros e distritos, objetivando dar capilaridade e reconhe-

cendo peculiaridades, características, perfil epidemiológico e de-

mandas específicas de cada microrregião; 

 Sistema de regulação de atenção à saúde, nos diversos níveis de 

complexidade, com referência e contra-referência municipal e in-

termunicipal;  

 Sistema de Informações para subsidiar o planejamento, financia-

mento e gestão da Política Pública de Saúde, com reavaliação 

permanente dos impactos baseados em dados e indicadores epi-

demiológicos e sociais; 
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 Resolutividade: efetividade e agilidade no atendimento através do 

cumprimento de protocolos assistenciais e rotinas. Planejamento 

estratégico para o estabelecimento do fluxo de materiais e insu-

mos (almoxarifado e estoques regulados por médias históricas de 

consumo), objetivando evitar faltas, desperdícios, compras emer-

genciais, etc.;  

 Criação de Processos Operacionais Padrão (POPs) – para atua-

ções desde o acolhimento à alta e acompanhamento. Estabelecer 

normas e protocolos de entrada, evolução, acompanhamento e alta 

do usuário com processos claros e técnicos e não apenas basea-

dos em boa vontade individual; 

 Oferecer melhora nos processos de acolhimento, com eliminação 

de distribuição de vagas por senhas, através do pré-agendamento 

de consultas via sistema de regulação. O sistema deve ser interli-

gado por rede, com agendamentos e efetivação, na prática, do 

prontuário único; 

 Fortalecer a Estratégia de Saúde da Família (ESF), com equipes 

completas e bem estruturadas, para garantir o credenciamento: (I) 

médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médi-

co de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especi-

alista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem;  

(IV) agentes comunitários de saúde, (V) cirurgião-dentista genera-

lista ou especialista em Saúde da Família e (VI) auxiliar e/ou técni-

co em Saúde Bucal;  

 Garantir a quantidade e qualidade dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACSs) e das equipes de ESF, priorizando o trabalho em 

grupos de risco (adolescentes, gestantes, idosos, hipertensos, dia-

béticos, obesos, etc..);  

 Ampliar progressivamente a cobertura na zona rural e na área ur-

bana das Estratégias de Saúde da Família (ESF) buscando 100% 

de cobertura da população pela ESF (atualmente é menos que 

25%); 

 Implantar Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), através de 
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educadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, etc, para apoio téc-

nico e suporte permanente às equipes de ESF (treinamento, quali-

ficação permanente e educação continuada); 

 Ampliar e garantir a Consulta de Enfermagem como alternativa 

plena no atendimento na Atenção Básica à Saúde; 

 Melhoria das qualidades físicas e de atendimento nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) existentes e estudo de implantação de 

novas unidades; 

 Ampliar o número de policlínicas, incluindo Campo do Coelho e 

Mury, perfazendo o total de cinco, com as já existentes: Norte 

(Conselheiro Paulino), Centro (Suspiro) e Sul (Olaria); 

 Garantir a equipe básica das policlínicas: Clínica Geral, Pediatria, 

Ginecologia, Cirurgia Geral, Cardiologia, Endocrinologia, Ortope-

dia, Infectologia, Homeopatia, Acupuntura, Enfermagem, Serviço 

Social, Psicologia, Odontologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nu-

trição, e Equipe de Apoio (técnicos, auxiliares e funcionários admi-

nistrativos e de serviços gerais).  

 Equipe Itinerante: Neurologia, Geriatria, Gastroenterologia, Derma-

tologia, Reumatologia, Hematologia, Endodontia e Prótese Dentá-

ria; 

 Criação de Unidade de Pronto Atendimento de Baixa Complexida-

de (UBAE), por administração regional de saúde onde não haja 

serviço de emergência no respectivo território (ex.: Lumiar, Ampa-

ro, Conquista e Riograndina), de acordo com estudo de viabilidade.  

 

FUNCIONAMENTO: 24 horas 

Tempo mínimo de permanência do paciente na unidade para observação 

de curta duração. 

ESTRUTURA: 

 sala de emergência;  

 sala de sutura e medicamento;  

 sala de nebulização;  

 3 salas de consultório;  
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 3 salas de repouso com 3 leitos cada uma; 

 setor masculino, feminino e infantil; 

 1 ambulância. 

 

EQUIPE:  

 Clínico Geral (socorrista),  

 Pediatra e Cirurgião Geral,  

 Enfermeiro, Técnico de Enfermagem,  

 Motorista e Maqueiro. 

 Equipe Administrativa, 

 Equipe de Serviços Gerais. 

 

 Estruturar laboratórios de apoio às UBSs e Policlínicas; 

 Melhoria das condições de atendimento e de trabalho em todas as 

áreas e setores do Hospital Municipal Raul Sertã, garantindo recur-

sos e materiais para as equipes profissionais e demais funcioná-

rios; 

 Medidas para a redução das taxas de infecção hospitalar e de 

permanência / ocupação de leitos, baseadas em indicadores epi-

demiológicos. Sub-estabelecimentos de rotinas hospitalares assis-

tenciais nas diferentes especialidades, com o cumprimento dos 

protocolos de procedimentos; 

 Espiritualidade e Arte nos Hospitais - mediante calendário pré-

estabelecido e subordinado à administração do hospital, para 

apoiar iniciativas já existentes; 

 oferecer suporte e apoio espiritual (capela ecumênica) aos doentes 

e familiares dos hospitais da rede pública do município; 

 incentivar manifestações artísticas e culturais (contadores de histó-

rias, poetas, músicos, palhaços / "Doutores do Riso ou da Alegria", 

etc.) nas enfermarias e outras dependências do hospital;  

 Implantar o CRELER (Centro de referência em LER/DORT – saúde 

do trabalhador); 

 Controle Social e representação popular na Saúde – Estreitar inter-
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locução e respeitar a autonomia do Conselho Municipal de Saúde 

(CMS), bem como estimular a criação dos Conselhos Gestores Lo-

cais para que sejam efetivos e atuantes nos territórios descentrali-

zados (administrações regionais de saúde); 

 Oferecer formação para conhecimentos de epidemiologia, plane-

jamento e gestão para os participantes do Controle Social (Conse-

lho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores Locais); 

 Mapear as formações e especialidades dos Servidores da Saúde 

de modo a observar promoções nos cargos por competência e ex-

periência;  

 Implementar o Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS) para 

os servidores da Saúde, com sistema claro de evolução na carreira 

e respeitando os pisos salariais de cada categoria; 

 Celebração, Efetivação e Manutenção do COAPES – Contratos 

Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (Portaria Interminis-

terial n° 1.127, de 04 de agosto de 2015), que visam a fortalecer o 

processo de integração ensino-serviço-comunidade para o con-

junto dos cursos da área da saúde, garantindo o acesso a todos 

os estabelecimentos de saúde, sob a responsabilidade do gestor 

da área de saúde, como cenário de práticas para a formação no 

âmbito da graduação e da residência em saúde, priorizando as 

universidades públicas e a formação para o SUS;  

 Educação permanente para os servidores de saúde do município, 

em parceria com Universidades, priorizando Práticas Colaborativas 

e atuação interprofissional (Cursos, Treinamentos, Especialização 

em Saúde da Família, etc.); 

 Integração das Clínicas-Escola das Instituições de Ensino Superi-

or de Saúde do município na lógica do SUS (vínculo com creden-

ciamento e cadastro no SUS e no sistema de referência e contra-

referência municipal e regional de atenção à saúde pública e su-

plementar); 

 Investir no cumprimento dos diversos programas específicos de 

Atenção à Saúde, provendo recursos e manutenção das equipes 
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multiprofissionais para viabilizar sua efetividade integral; 

 

Programa de Saúde da Criança e do Adolescente:  

 Garantir a execução de todos os ítens previstos pelo Ministério da 

Saúde; 

 

Programa de Saúde da Mulher: 

 Atuação nas diferentes fases do ciclo vital feminino, garantindo a 

execução de todos os ítens previstos pelo Ministério da Saúde; 

 Integração com Redes de Proteção Local e Rede Cegonha; 

 Protocolos p/ DSTs, vítimas de violência, assistência reprodutiva 

(planejamento familiar), etc.; 

 

Programa de Saúde do Idoso: 

 Garantir a execução de todos os ítens previstos pelo Ministério da 

Saúde; 

 Incentivar a des-hospitalização e a desinstitucionalização dos ido-

sos para o atendimento domiciliar através do Programa Melhor em 

Casa; 

 Promover cursos de capacitação e treinamento para formação dos 

cuidadores; 

 

Programa de Saúde Mental: 

 Ampliar gradativamente a cobertura dos Centros de Atenção Psi-

cossocial (CAPS) até alcançarmos 100% do território. Credenciar e 

implantar o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS 

AD) e o Centro de Atenção Psicossocial Criança e Adolescente 

(CAPSi); 

 Garantir o atendimento em Saúde Mental em todos os níveis do 

Sistema Público de Saúde do Município; 

 Efetivar ações que garantam a desinstitucionalização de pessoas 

com transtorno mental, na perspectiva da garantia de direitos e 

progressiva inclusão social; 
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 Implementar e credenciar os Centros Culturais e de Convivência 

segundo a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), Serviço Resi-

dencial Terapêutico, Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil e de 

Adultos, Equipes de Consultório na Rua, sob a lógica do trabalho 

interprofissional; 

 Criar a Unidade de Saúde Mental no Hospital Municipal Raul Sertã 

com equipe multiprofissional especializada para internações de 

curta duração;  

 Promover encontros, reuniões, conferências, congressos, para to-

dos os envolvidos nas ações de Saúde Mental do Município; 

 

Programa de Proteção e Bem-Estar Animal: 

 Cumprir as políticas públicas destinadas à saúde, à promoção, pro-

teção, recuperação, defesa e bem-estar dos animais;  

 Criar o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal; 

 Reestruturar a Sub-secretaria de Bem-Estar Animal (SUBEA), pro-

vendo-a de recursos físico, financeiros e humanos, definindo cla-

ramente suas atribuições, com ampla divulgação das suas tarefas 

e responsabilidades, fundamentadas nas leis existentes;  

 Promover campanhas educativas de orientação sobre a proteção, 

bem-estar e o cuidado com os animais; 

 Garantir que haja uma equipe com Médico Veterinário para aten-

dimento clínico de animais de grande porte e de animais silvestres; 

 Implantar atendimento emergencial e resgate de animais de rua, 

em situação de abandono, através de convênios com clínicas vete-

rinárias que possuam atendimento 24 horas;  

 Promover parcerias com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros pa-

ra agirem em situações de maus tratos, registros de abandono e 

para resgates de animais em locais e situação de risco; 

 Criar cadastro único de protetores independentes, abrigos particu-

lares, ONGs e OSCIPs de animais do Município; 

 Fiscalizar abrigos, ONGs e OSCIPs que tenham animais sob sua 

tutela; 
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 Implementar programa de castração de animais de rua com muti-

rões de castração nos bairros; 

 Oferecer capacitação para protetores e simpatizantes acerca de 

doenças contagiosas e outras zoonoses; 

 Criar projetos de captação de recursos para as ações destinadas a 

proteção e bem-estar animal do município. 

 Promover encontros, reuniões, conferências, congressos, para to-

dos os envolvidos nas ações de Bem-Estar Animal do Município.  

 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 

Na Nova Friburgo que queremos a EDUCAÇÃO prevê: 

A VALORIZAÇÃO dos seus profissionais, por meio de uma digna remunera-

ção, planos de cargos, salários e carreira, condições de trabalho e respeito às 

suas funções. 

O CUMPRIMENTO às metas previstas no Plano Municipal de Educação, en-

tendido como o ponto de partida das ações que norteiam a política do Executivo 

para a Educação, uma vez que o mesmo foi construído em fóruns democráticos 

com ampla participação da sociedade civil organizada. 

O DESENVOLVIMENTO de uma política inclusiva e emancipadora. 

A CRIAÇÃO de mecanismos que garantam a participação organizada nas 

tomadas de decisões, em todas as etapas, do pedagógico ao orçamentário, 

com o envolvimento de professores, alunos, funcionários, pais e comunidade. 

A ADOÇÃO de iniciativas que promovam a eficiência na gestão, construída 

sempre de forma coletiva.  

A GESTÃO com amorosidade, dando condições de trabalho e de estudo àque-

les que estão nas escolas. A amorosidade e o diálogo constituem-se como ele-

mentos indispensáveis para que ocorra, no processo educativo, “o encontro 

amoroso entre os homens que, mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, 

o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a humanização de todos” 

(FREIRE, 1992, p. 43). 

Propostas: 
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1- PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DOS PROFISSIONAIS NAS 

DECISÕES 

 

 Promover debates e/ou círculos de conversas que integrem a co-
munidade escolar para a elaboração de um novo conceito de Esco-
la Pública;  

 Construir coletivamente os documentos normativos e as diretrizes 
curriculares locais; 

 Promover formação em avaliação, currículo, Educação inclusiva, 
diretrizes nacionais entre outros;  

 Garantir que a Rede e que cada Unidade Escolar tenha seu Projeto 
Político Pedagógico democraticamente construído e permanente-
mente atualizado, deixando de ser um documento meramente bu-
rocrático; 

 Garantir que o Regimento da Rede, organizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, seja elaborado com a participação de to-
dos os atores envolvidos no processo educacional; 

 Garantir que cada Unidade Escolar tenha seu Regimento construí-
do democraticamente com a comunidade escolar; 

 Garantir que haja respeito às singularidades de cada contexto; 

 Elaborar diretrizes para a adequação dos projetos político-
pedagógicos das escolas do campo, garantindo que sejam con-
templadas as questões inerentes à realidade e aos saberes da lo-
calidade. 

 

2- TRANSPARÊNCIA, INFORMATIZAÇÃO E AMPLA DIVUL-
GAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

 

 Disponibilizar o Plano Municipal de Educação no Portal da Trans-
parência; 

 Garantir o conhecimento real do Plano e de suas metas pelas Uni-
dades Escolares e por seus profissionais; 

 Definir mecanismos para alcançar metas e estratégias estabeleci-
das no Plano, dentro do prazo estipulado; 

 Informatizar a rede municipal viabilizando a rápida transmissão dos 
dados e integrando informações online entre a Secretaria Municipal 
de Educação e as Unidades Escolares; 

 Integrar as novas tecnologias da informação e comunicação 
(NTICs) na vida escolar, atentando para que isso não se resuma a 
equipar salas com meios audiovisuais; 

 Adequar a infraestrutura de cada Unidade Escolar de forma a 
atender às necessidades para a utilização de tecnologias da infor-
mação; 

 Articular as informações do e-cidade ou outro programa para infor-
matização dos dados com todos os setores da Secretaria de Edu-
cação e a Prefeitura de Nova Friburgo, de forma a disponibilizar os 
dados a toda população; 
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 Criar um Portal da Educação que, de forma simplificada, centralize 
todas as informações sobre a Pasta, sobretudo no que se refere à 
prestação de contas e canais de comunicação; 

 Criar Central de Dados Escolares onde informações como matrícu-
las, vagas entre outras estejam disponibilizadas para utilização em 
um planejamento estratégico; 

 Respeitar o cadastro único de matrículas. Viabilizar que esse ca-
dastro possa ser feito, principalmente nas comunidades mais dis-
tantes, através da Unidade Escolar local ou outro órgão da admi-
nistração pública que disponha de internet. 

 

3- FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E FÓRUNS DE CI-
DADANIA 

 

 Fortalecer os conselhos municipais da área da Educação (Conse-
lho Municipal de Educação, FUNDEB, Alimentação Escolar) e o Fó-
rum Municipal de Educação, garantindo infraestrutura para o seu 
funcionamento e atuação efetiva; 

 Fortalecer e dinamizar os Conselhos Escolares, garantindo que se-
jam atuantes e democráticos; 

 Fortalecer, aprimorar e ampliar o processo eleitoral para escolha 
dos diretores/dirigentes das escolas em todas as Unidades Escola-
res; 

 Prover mecanismos para incentivar e garantir a participação da 
comunidade através dos seus grupos organizados (pais, funcioná-
rios e alunos); 

 Incentivar a organização estudantil (criação de grêmios e a partici-
pação dos alunos nos Conselhos de Classe). 

 

4- VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFIS-
SIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 Oferecer formação continuada para todos os profissionais da rede 
e formação específica para gestores e membros dos conselhos es-
colares; 

 Apresentar planejamento estratégico para que a meta do PME re-
ferente ao número máximo de alunos em sala de aula seja de fato 
cumprida; 

 Prover formação dos professores e auxiliares para o atendimento 
aos estudantes com necessidades especiais; 

 Garantir aos professores e auxiliares o pleno acesso às tecnologias 
de informação; 

 Realizar formação dos gestores das Unidades Escolares com rela-

ção à utilização das verbas dos programas federais de transferên-

cia direta para a escola.  

 Efetivar e dar condições de funcionamento ao Centro de Capacita-
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ção e Atualização do Magistério (órgão do Sistema Municipal de 
Educação); 

 Fazer adesão ao Programa Pró-Funcionário para garantir a forma-
ção mínima dos servidores da educação; 

 Garantir a exigência de formação mínima nos editais de concurso 
público do município; 

 Oferecer formação aos profissionais para a construção e imple-
mentação de projetos pedagógicos e a melhor utilização dos espa-
ços; 

 Realizar convênios com Universidades Públicas e/ou programas 
federais de formação docente para a oferta de cursos de extensão 
e pós-graduação; 

 Identificar mecanismos para a oferta de cursos superiores de For-
mação Docente. 

 
5- OFERTA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM INFRAES-

TRUTURA ADEQUADA 
 

 Desenvolver programa que envolva a avaliação diagnóstica para 
posterior intervenção pedagógica com base na dificuldade indivi-
dual, garantindo a permanência dos alunos e diminuindo a evasão; 

 Implementar ações com vistas à correção idade/série de escolari-
dade;  

 Implementar programa de acompanhamento do estudante no con-
traturno com intervenções pedagógicas específicas, psicopedagó-
gicas e terapêuticas; 

 Interface com outros setores da administração pública a fim de in-
cluir esses alunos em atividades culturais, esportivas e de saúde; 

 Organizar os grupos escolares considerando a faixa etária, a fim de 
oferecer uma prática dentro do interesse do grupo, promovendo o 
apoio pedagógico no contraturno e realizando, quando necessário 
e/ou possível, a reclassificação; 

 Garantir a oferta de vagas em espaços que atendam aos padrões 
de qualidade; 

 Proceder levantamento sobre a infraestrutura das escolas para o 
planejamento de novas construções e intervenções nas unidades 
existentes, promovendo reorganização e/ou ampliação da Rede, 
garantindo que as comunidades/escolas/conselhos sejam ouvidos 
e que os projetos arquitetônicos, além de funcionais, tenham preo-
cupação com a estética e o embelezamento da unidade escolar e 
do seu entorno; 

 Desenvolver projetos arquitetônicos pautados nos princípios de 
sustentabilidade, com captação de água de chuva e energia solar. 

 Implementar projeto de educação sustentável integrado com a Se-

cretaria de Meio ambiente, de forma a incentivar a separação do li-

xo, a construção de jardins e hortas orgânicas nas escolas. 

 Fazer adesão aos programas federais para captação de recursos 
que possibilitem a construção de unidades que atendam a deman-
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da por vagas e estejam dentro dos padrões de qualidade; 

 Integrar o setor de projetos especiais e secretarias afins para a 
construção de novas unidades e/ou unidades polos, se for o caso; 

 Garantir o quantitativo necessário de profissionais na Supervisão 
Escolar; 

 Favorecer a atuação pedagógico/educacional dos supervisores de 
modo a desburocratizar os processos; 

 Integrar a coordenação de patrimônio da SME com o patrimônio da 
PMNF, provendo o setor de sistema de dados para identificação de 
demanda e reposição de equipamentos e insumos; 

 Garantir a aquisição e reposição permanente de brinquedos e de-
mais materiais e equipamentos para fins educacionais; 

 Garantir profissionais em quantitativo suficiente para a realização 
de manutenção de todas as Unidades Escolares. 

 

6- FIM DO ANALFABETISMO 
 

 Identificar o público-alvo para erradicação do analfabetismo; 

 Ampliar a oferta e a busca ativa de matrículas; 

 Implementar turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) diur-
no; 

 Viabilizar a abertura de salas de EJA em locais de trabalho e/ou 
centros comunitários e na zona rural; 

 Elaborar estratégias para a divulgação dos cursos de EJA no mu-
nicípio. 

 

7- EDUCAÇÃO INTEGRAL  
 

 Desenvolver o Projeto ESCOLA MODELO DE EDUCAÇÃO INTE-
GRAL (de tempo e formação integrais), definindo unidades escola-
res que já tenham a infraestrutura mínima necessária e possam 
servir de piloto para o projeto, começando nas comunidades com 
IDH (índice de desenvolvimento humano) mais baixo no município; 

 Promover Educação integral observando a formação integral do 
educando, articulando Educação, Cultura, Artes, Esporte, Lazer, 
Saúde, Cidadania e outros; 

 Estruturar o projeto de Educação Integral com tempo integral (dois 
turnos) de forma que, gradativamente, as escolas possam fazer 
adesão, com apoio técnico e financeiro da SME, de acordo com as 
suas possibilidades estruturais; 

 Apresentar um planejamento estratégico para o programa de Edu-
cação em tempo integral e o horário mesclado, para que, nos pra-
zos previstos no Plano Municipal de Educação, todas as escolas 
do município possam oferecer o período integral,  

 Fazer levantamento das escolas com estrutura adequada para im-
plementação do horário integral e buscar a adequação dos demais 
espaços, ou outros espaços, para a ampliação desta oferta;  
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 Identificar as unidades que não tenham estrutura física, mas pos-
suam demanda para atendimento em horário integral; 

 Realizar convênios e parcerias para a utilização de espaços na 
comunidade para aquelas em que não há possibilidade de adequa-
ção; 

 Garantir a integração das disciplinas e das atividades desenvolvi-
das no tempo integral estejam contempladas no projeto pedagógi-
co. 

 
8- EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 Fortalecer a equipe de Educação Especial da SME e a equipe do 
Serviço de Atendimento Psicopedagógico - SEAP; 

 Formar uma equipe multiprofissional a fim de orientar as escolas 

nos encaminhamentos, coordenada pela equipe de Educação Es-

pecial da SME; 

 Criar Centros de Atenção à Criança e ao Adolescente, com os pro-
fissionais necessários para atendimento à diversidade da rede mu-
nicipal; 

 Atuar com professores na orientação dos alunos em fase de inclu-
são; 

 Prover formação para os professores e/ou auxiliares no que se re-
fere ao desenvolvimento do pensamento lógico, fases do desen-
volvimento da escrita e sobre a necessidade específica do aluno a 
ser incluído; 

 Garantir a articulação do setor da Coordenação de Educação es-
pecial com os demais setores da SME; 

 Realizar concurso para os cargos necessários à equipe multiprofis-
sional; 

 Garantir Educação Especial Inclusiva e demais atendimentos es-
pecializados, articulando Educação e Saúde, e observando a qua-
lidade da oferta; 

 Ampliar e equipar adequadamente salas de atendimento multifun-
cional; 

 Garantir a inclusão de crianças com necessidades especiais, difi-
culdades e transtornos de aprendizagem. 

 

 
9- SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS 

 

 Rever subvenções da educação regular priorizando que a verba 
pública seja destinada à escola pública;  

 Rever subvenções para Atendimento Educacional Especializado, a 
partir de editais divulgados pela PMNF, contendo as necessidades 
da rede e convocando as instituições a apresentarem seus projetos 
com base no edital; 

 Rever os convênios e as práticas realizadas nas escolas convenia-
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das, garantindo que os recursos utilizados revertam em atividades, 
programas e projetos de fato relevantes para a comunidade e com 
real impacto social; 

 Rever a cessão de espaços públicos para iniciativas privadas, prio-
rizando o patrimônio público para o serviço público; 

 Realizar, pelos conselhos afins, avaliação dos planos de trabalho 
das instituições subvencionadas, antes do encaminhamento à Câ-
mara de Vereadores para aprovação; 

 Rever a Lei de Subvenção, adequando e realizando convênios de 
acordo com a Legislação Federal; 

 Acompanhar regularmente e fiscalizar a captação, viabilização e 
efetivação de convênios estaduais e federais; 

 Gerenciar convênios e projetos de forma integrada com as diversas 
secretarias. 

 

10- INTERFACES 
 

 Instituir o Plano Municipal de Livro e Leitura em interface com a 
Cultura; 

 Dinamizar as salas de leituras da rede municipal garantindo profis-
sionais e mobiliários necessários; 

 Estabelecer programas de incentivo à leitura através de experiên-
cias bem-sucedidas e conhecidas no Estado;  

 Ampliar o número de salas de leitura ou bibliotecas; 

 Colocar em funcionamento a Biblioteca Móvel (Ônibus Biblioteca), 
projetos de leitura, caminhada histórica entre outros; 

 Garantir a oferta adequada de alimentos no período escolar; 

 Garantir o direito a dietas especiais para crianças com necessida-
des específicas e/ou restrições alimentares; 

 Garantir a oferta de Transporte Escolar Rural e de difícil acesso, 
tornando-o mais eficiente e, ao mesmo tempo, economicamente 
coerente com a realidade orçamentária; 

 Construir mecanismos para oferta direta pelo Município ou, quando 
terceirizado, que atenda à fiscalização de um conselho de usuá-
rios; 

 Garantir transporte para atividades extracurriculares; 

 No caso de se manter o serviço terceirizado, promover aferição da 
quilometragem para garantir relação custo/benefício equilibrada e 
processo de licitação que tenha como base as reais necessidades 
da rede; 

 Regulamentar o transporte escolar no município, através de ato le-
gal, conforme legislação federal vigente; 

 Interação da SME com Projetos especiais na elaboração de proje-
tos que atendam aos critérios mínimos estabelecidos pela legisla-
ção. 

 

11- ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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 Consolidar Nova Friburgo como Cidade Universitária; 

 Articular, de forma permanente, Secretaria Municipal de Educação, 
Conselho Municipal de Educação, Secretaria de Ciência e Tecno-
logia e Instituições de Ensino Superior-IES, por meio de grupo de 
trabalho voltado à promoção de atividades comuns e estudos sobre 
oferta de cursos; 

 Ampliar os convênios com Instituições de Ensino Superior, garan-
tindo maior integração da Universidade com a sociedade fribur-
guense através de programas de apoio a atividades econômicas e 
sociais; 

 Garantir, por meio da articulação com as Instituições de Ensino 
Superior- IES, a oferta de cursos de Licenciatura e outros voltados 
às necessidades da Região: Agricultura, Veterinária, Meio Ambien-
te, etc; 

 Criar Parque Municipal de Ciência Viva; 

 Efetivar a criação do Sistema Municipal de Ensino Técnico e Supe-
rior, Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, Previsto na 
Lei Municipal 3778, de 11/09/2009; 

 Estruturar o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia; 

 Desenvolver o Setor de informática da PMNF para produção de 
plataformas e sistemas de controle, gestão, informação, etc.; 

 Implementar Portal da Transparência e Acesso livre à internet.  

 

CULTURA 
 

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 

 

 Garantir mecanismos de financiamento para o desenvolvimento da 

cultura; 

 Revisar, atualizar e fortalecer os mecanismos legais vigentes no 

setor: Plano Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura e 

Fundo Municipal da Cultura; 

 Tornar efetiva a Lei Cultura Viva Municipal, que viabiliza mecanis-

mos de incentivo da produção cultural do município; 

 Redimensionar e garantir dotação orçamentária para o Fundo Mu-

nicipal de Cultura; 

 

 Revisar e requalificar os equipamentos culturais existentes, com 

base nos requisitos de acessibilidade, para ampliar o acesso aos 

bens, produtos e serviços culturais; 

 Atualizar e capacitar os profissionais do setor cultural com forma-

ção continuada; 
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 Revisar e atualizar as dotações orçamentárias destinadas às insti-

tuições culturais através das subvenções aprovadas pela Câmara 

Municipal, seguindo as orientações legais previstas para uso e des-

tinação dos recursos públicos; 

 

CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 

 

 Criar e organizar Núcleo Técnico de Políticas Culturais e Elabora-

ção e Produção de Projetos; 

 Oferecer suporte e assessoria aos interessados em participar de 

editais e leis de incentivo;  

 Democratizar o acesso aos recursos públicos da cultura, com lan-

çamento de editais que contemplem todos os segmentos culturais;  

 Ampliar e fortalecer as atividades da Oficina-Escola de Artes de 

Nova Friburgo, através da oferta do ensino público de arte a crian-

ças e jovens oriundos das famílias de baixa renda, bolsistas da re-

de privada de ensino, e pessoas com deficiência. Promover a for-

mação ampla em arte e cultura; 

 Valorizar e promover a diversidade cultural, em ação conjunta das 

secretarias de Cultura, de Educação e de Comunicação, para dis-

seminar e divulgar as produções culturais dos diversos grupos so-

ciais locais. Fortalecer suas identidades para que se vejam e se re-

conheçam, promovendo a cidadania;  

 Promover a leitura. Integrar as bibliotecas escolares com a bibliote-

ca pública, em ações combinadas das secretarias municipais de 

Cultura, de Educação, de Esportes e de Ação Social, para promo-

ver ações culturais, estimular e valorizar hábitos de leitura; 

 Criar um canal cultural na web destinado à participação de jovens 

friburguenses, em especial os de periferia, formando uma rede de 

criação e trocas de conteúdos culturais, artísticos e de práticas ci-

dadãs, que lhes permita visibilidade, autorreconhecimento e parti-

cipação democrática nas ações cotidianas da cidade; 

 

PATRIMÔNIO E MEMÓRIA SOCIAL 

 

 Promover o acesso da população ao conhecimento e à memória do 

patrimônio material e imaterial do município; 

 Proteger o valor simbólico, a memória afetiva, cultural e histórica 

das praças, parques e locais representativos que integram o patri-

mônio histórico e cultural do município; 

 Destacar a importância de espaços históricos e culturais promo-

vendo a abertura para a visitação pública; 
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 Esclarecer para a sociedade civil o funcionamento da Fundação 

Dom João VI para garantir a democratização do acesso à história 

de Nova Friburgo. Ofertar serviços públicos e disponibilização dos 

conteúdos de Memória e História para fins educativos e de pesqui-

sa científica; 

 Retomar e reabrir o Centro de Arte, para seu pleno funcionamento, 

com a devida urgência "urgentíssima", e a sua devolução aos artis-

tas friburguenses; 

 

CULTURA E DESENVOLVIMENTO 

 

 Criar Calendário Cultural Municipal que potencialize os valores cul-

turais materiais e imateriais de Nova Friburgo, em parceria com as 

secretarias municipais de Turismo e Educação, e com a iniciativa 

privada; 

 Promover e apoiar ações culturais nas localidades com maior visi-

tação turística, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais, em par-

ceria com a secretaria municipal de Turismo, e com a iniciativa pri-

vada; 

 Apoiar e estabelecer semanas e eventos culturais e datas come-

morativas/efemérides, envolvendo escolas e a sociedade civil em 

iniciativas literárias, leitura (bibliotecas), música, teatro, dança, ar-

tes plásticas, cinema, oficinas, debates e fóruns. Incentivar parceri-

as com autarquias, organizações, clubes, associações, empresas, 

promoções de eventos, etc e com os meios de comunicação para 

repercussão e difusão destes eventos e acontecimentos; 

 Promover a gastronomia friburguense como elemento cultural, de 

forma integrada à secretaria de Turismo, para fomentar a vocação 

local de polo gastronômico do Estado; 

 Apoiar as diversas iniciativas da cadeia produtiva do audiovisual 

em Nova Friburgo, de forma a valorizar e fortalecer sua atuação 

dentro do município e sua projeção externa; 

 Estimular e valorizar o desenvolvimento da cadeia produtiva da cul-

tura e das artes em Nova Friburgo. Apoiar as diversas atividades 

que já existem e outras que venham a existir; 

 Incentivar a criação de cineclubes. 

 

ESPORTE 
 

 Criar a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte; 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Esportes; 

 Apresentar e manter um Calendário Esportivo; 
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 Criar um Centro de Memória do Esporte em Nova Friburgo; 

 Dotar a secretaria de esportes de recursos financeiros, materiais e 
humanos qualificados;  

 Equipar e dar efetivo uso a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes 
Unificados) na Via Expressa em Olaria, apoiando os projetos já 
existentes; 

 Criar áreas e programas para práticas esportivas na zona rural; 

 Promover integração da Secretaria de Esporte com outras secreta-
rias para o desenvolvimento da saúde, educação, cultura através 
de práticas esportivas; 

 Recuperar e manter em condições de uso os equipamentos espor-
tivos municipais;  

 Organizar campanhas de promoção de saúde através do espor-
te/lazer; 

 Promover programas de inclusão ao esporte para pessoas com de-
ficiência;  

 Formar núcleos de esporte/lazer/cultural para a terceira idade; 

 Atender, sempre que possível, a adoção de medidas oficias para a 
construção dos equipamentos esportivos; 

 Atrair para o município eventos esportivos regionais, estaduais, na-
cionais e internacionais; 

 Criar o projeto Atleta na Escola de modo a incentivar o treinamento 
e a prática esportiva no contra turno escolar; 

 Propor a criação do Programa Bolsa Atleta para concessão de bol-
sas de auxílio para atletas e técnicos na fase de formação esporti-
va; 

 Promover e articular as atividades olímpicas esportivas com parti-
cipação da rede escolar pública e particular; 

 Apoiar as atividades esportivas já existentes, realizadas por iniciati-
vas particulares. 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS 
 

 Fortalecer a subsecretaria de Serviços Públicos Concedidos; 

 Aprimorar a fiscalização sobre os serviços públicos concedidos; 

 Fiscalizar o cumprimento dos compromissos assumidos nos 
contratos; 

 Exigir e dar total transparência às planilhas de custos; 

 Criar um Conselho de Acompanhamento e Avaliação dos Serviços 
Públicos Concedidos; 

 Discutir aumentos tarifários em audiências públicas. 
 

DEFESA CIVIL, REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES 
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 Criar o Sistema Municipal de Redução do Risco de Desastres (Si-
MuRRD); 

 Reformular a Defesa Civil para Secretaria Municipal de Defesa Civil 
e Ações Voluntárias; 

 Informatização da Defesa Civil com capacitação permanente dos 

agentes no trabalho com dados, informações e estatística com foco 

na prevenção; 

 Mais presença nas comunidades com visitação e diálogo; 

 Formar Núcleos de Redução do Risco de Desastres nas secretari-
as da prefeitura; 

 Incrementar o orçamento da Secretaria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil; 

 Estabelecer a Plataforma Municipal de Redução do Risco de De-
sastres; 

 Confeccionar o Mapa de Ameaças Múltiplas; 

 Mapear permanentemente os riscos geológicos e hidrológicos; 

 Fiscalizar as áreas de risco e regulamentar novas ocupações; 

 Elaborar planos de contingência e exercícios simulados; 

 Estimular os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC); 

 Desenvolver a cultura da prevenção e estimular a discussão per-
manente de temas de Defesa Civil nas escolas;  

 Estabelecer parcerias com universidades e centros de pesquisa; 

 Incentivar a participação dos grupos de Ação Voluntária. 
 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
 

 Apresentar Plano Municipal de Ação Integrada de Resíduos Sóli-
dos; 

 Discutir de forma permanente e participativa o Plano Diretor; 

 Buscar a atualização e a implementação do Código Ambienta (Lei 
Complementar 45 de 2009) concomitantemente com o Plano Dire-
tor; 

 Aperfeiçoar o serviço de coleta de lixo com a implementação da 
coleta seletiva; 

 Garantir acesso à água potável e saneamento básico para a 
totalidade dos moradores do município; 

 Criar projeto de estabilização hídrica do município com o reflores-
tamento dos mananciais de abastecimento de água; estudar a via-
bilização de pequenos lagos; 

 Fomentar a produção no ambiente rural com educação de preser-
vação ambiental e ações de desenvolvimento sustentável; 

 Estudar a destinação de percentual do ICMS verde para projetos 
da secretaria do meio ambiente; 

 Recuperar, preservar e estudar a viabilidade de mais áreas e par-
ques ecológicos. 

 Promover programas e leis de preservação da Mata Atlântica, de 
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Cultura Orgânica e Práticas Sustentáveis; 

 Apoiar e incentivar inciativas privadas de proteção ambiental; 

 Criar circuitos que agreguem as diferentes práticas esportivas liga-
das ao meio ambiente, como ciclismo, montanhismo, voo livre, ca-
noismo etc; 

 Divulgar ações de proteção ao cinturão verde de Nova Friburgo; 
 

PLANEJAMENTO URBANO E RURAL 
 

 Executar os planos previstos no Estatuto das cidades e que todas 

as políticas públicas, projetos, programas e planos estejam de 

acordo com os mesmos; 

 Planejar a médio e longo prazo etapas de urbanização em todos os 

bairros; 

 Garantir a integração plena no transporte público municipal; 

 Formular de maneira participativa o Plano Municipal de Mobilidade; 

 Buscar iniciativas para a utilização de modais alternativos ao auto-
móvel (ciclovias, por exemplo); 

 Implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Nova 

Friburgo;   

 Articular com a participação da população a criação de programas 
de construção de moradias populares; 

 Promover a regularização fundiária das áreas e construções de 
interesse social; 

 Incentivar que construções de médio e grande porte tenham 
captação e aproveitamento de águas pluviais. 

 Criação do Conselho Municipal de Mobilidade e Transporte. 

 

DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO  

DE TRABALHO E RENDA  
 

 Criar e estruturar o Conselho Municipal de Desenvolvimento, 
Trabalho e Renda; 

 Trabalhar junto ao Movimento de Inovação Tecnológica para a 
criação de um pólo tecnológico na cidade com o objetivo de trazer 
indústrias de informática para a cidade; fomentar a criação de 
startups na cidade buscando parcerias com as universidades;  

 Aprofundar as vocações já existentes na cidade (têxtil, moda 
intima, metalomecânico, truta, flores, agricultura orgânica, turismo, 
cultura, etc.); 

 Estimular o associativismo e mecanismos de estímulo ao 
Microcrédito; 

 Além dos eventos já consagrados, criar e dinamizar eventos que 
estimulem a divulgação e agregação de valor aos setores 
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produtivos e de serviços da cidade (evento de divulgação turística; 
evento de pequenos confeccionistas; feira gastronômica, etc.); 

 Fortalecer o polo universitário municipal e regional em articulação 
com as secretarias de Educação e de Ciência e Tecnologia; 

 Estimular e valorizar as micro e pequenas empresas com apoio em 
capacitação, seminários, feiras de estímulo, regularização de 
pequenos empreendedores, etc. 

 

TURISMO  
 

 Fortalecer e estimular o trabalho do Conselho Municipal de 
Turismo; 

 Elaborar e implantar um Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Municipal do Turismo, que englobe todas as localidades do 
município e suas potencialidades, formulado com os atores do 
setor e com o Conselho Municipal de Turismo;  

 Fortalecer os circuitos turísticos existentes e estimular a criação de 
novos circuitos; 

 Articulação do setor público com os diversos setores da economia 
para a elaboração e implementação de políticas de 
desenvolvimento do turismo; 

 Parceria junto aos cursos de turismo do CEFET escolas e universi-

dades; 

 Parcerias com agências para a criação de pacotes turísticos e 
roteiros para o município; 

 Aprimorar um Calendário Turístico e de Eventos do Município 
(histórico, rural, eventos, ecoturismo, esportivo, esportes radicais, 
etc.) com ampla participação e integrando os diversos setores; 

 Divulgar Nova Friburgo, suas potencialidades culturais, turísticas 
em feiras e eventos relacionados ao turismo em amplitude 
nacional; 

 Criar um programa municipal de qualificação dos profissionais que 
atuam direta e indiretamente no setor de turismo; 

 Incentivar o polo cervejeiro, polo audiovisual e demais vocações 
emergentes; 

 

AGRICULTURA 

 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, para que a população do meio rural participe das 
tomadas de decisões; 

 Trabalhar para reativação do Centro de Integração e Cidadania da 
Mulher Rural; 

 Estabelecer um programa permanente de manutenção das 
estradas vicinais; 
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 Criar um programa de divulgação e valorizar dos produtos da 
região e eventos de estimulo e apoio aos agricultores; 

 Estabelecer ações e parcerias para prover o campo de acesso à 
comunicação (telefonia móvel e internet); 

 Fomentar meios socioeducativos para utilização correta de 
defensivos agrícolas e similares; 

 Estimular através de políticas públicas a agricultura orgânica e 
familiar com o incentivo à criação de selos de origem e qualidade, 
agregando valor aos produtos; 

 Fortalecer e incentivar a realização de eventos promotores das 
vocações agrícolas municipais como a festa da flor, da truta, do 
morango, da cerejeira e outras; 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E 

ESPECIAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE) 
 

 Qualificar gestão na Política de Assistência Social (Gestão Plena); 

 Fomentar a implantação de um CRAS (Centro de Referência da 
Assistência Social) no Condomínio Terra Nova; 

 Estudar implantação de um CREAS (Centro de Referência Espe-
cializada da Assistência Social) em Conselheiro Paulino; 

 Manter equipe técnica e administrativa com capacitação continua-
da para que atenda satisfatoriamente as demandas da Proteção 
Básica e Especial; 

 Garantir que os recursos utilizados, nos convênios municipais com 
as entidades do terceiro setor, revertam em atividades, programas 
e projetos de fato relevantes para a comunidade e com real impac-
to social; 

 Promover a transparência de dados para que a equipe técnica 
possa participar efetivamente da inclusão de dados junto ao Siste-
ma Único de Assistência Social Web (SUAS web) e demais siste-
mas de informação da referida política de Assistência e Direitos 
Humanos; 

 Promover a participação ativa da assistência social e direitos hu-
manos em todos os conselhos municipais para tomada de conhe-
cimento das realidades específicas de cada setor e com isso efeti-
var as ações de intersetorialidade; 

 Reimplantar serviços de proteção, prevenção e atendimento a situ-
ações de desastres e riscos (promovendo espaços de protagonis-
mo social junto às comunidades que se encontram em locais de 
risco); 

 Fortalecer e ampliar o Comitê para discussão sobre dependentes 
químicos e Pessoas em Situação de Rua com articulação entre as 
demais secretarias do município; 

 Fortalecer o Conselho Tutelar, Fomentar a discussão sobre a im-
plantação de mais um Conselho Tutelar e capacitação continuada 
para equipes e conselheiros; 
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 Criar projetos voltados a jovens (a partir de 18 anos) no período 
pós-acolhimento institucional; 

 Realizar trabalhos de prevenção contra Violência Doméstica contra 
Crianças e Adolescentes (VDCA) junto às famílias atendidas; na 
Proteção Social Básica; 

 Promover encontros periódicos da gestão e das equipes da assis-
tência social com todas as instituições da cidade para troca de in-
formações, fortalecimento da rede de atendimento e otimização 
das ações da Proteção Social Básica e Especial; 

 Articular Assistência Social com a Saúde para execução de traba-
lho conjunto com os agentes de saúde, possibilitando troca de sa-
beres, conhecimento e informações que possam agilizar as ações 
de proteção a crianças e adolescentes; 

 Trabalhar de forma articulada com as outras secretarias para evitar 
duplicidade de ações, iniciar mapeamento diagnóstico do município 
que permita a redução dos danos causados pela ausência de polí-
ticas públicas e também para otimização das já implantadas; 

 Estabelecer parcerias para atuação nas comunidades, buscando a 
prevenção da Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes 
(VDCA), promoção dos direitos humanos e de formas de convivên-
cia que privilegiem a não violência; 

 Implementar atividades em parceria com outras secretarias de go-
verno para fomentar atividades continuadas de cultura, esporte e 
lazer, para crianças e adolescentes; 

 Instalar Casa de Acolhida para a família e/ou indivíduo que neces-
site temporariamente de um espaço de acolhimento, diante de uma 
situação emergencial. 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

 Reativar o Conselho das Pessoas com Deficiência; 

 Construir coletivamente um Plano Municipal de Atenção aos Direi-
tos das Pessoas com Deficiência; 

 Auxiliar na reativação da Associação Friburguense de Surdos; 

 Criação de uma central de intérpretes em LIBRAS; 

 Implantação de sinais sonoros no trânsito; 

 Criar Programa de combate ao preconceito e a violência contra as 
pessoas com deficiência; 

 Trabalhar por políticas de acessibilidade aos espaços e aos equi-
pamentos públicos; 

 Qualificar os servidores públicos para o atendimento de pessoas 
com deficiência; 

 Estabelecer políticas públicas, parcerias e convênios para garantir 
o acesso a equipamentos de apoio às pessoas com deficiência; 

 Utilizar superfícies antiderrapantes nas principais calçadas da ci-
dade; 
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 Sensibilizar a rede hoteleira e de mais setores de comércio e turis-
mo para a adequação de seus espaços e serviços de modo garan-
tir ampla acessibilidade. 

 

IDOSOS 
 

 Reformar o espaço de convivência da Pessoa idosa (antigo Clube 
de Xadrez); 

 Estudar a implantação um Centro-Dia para atendimento a pessoa 
idosa dependente com manutenção de vínculos familiares; 

 Implementar atividades em parceria com outras secretarias de go-
verno para fomentar atividades continuadas de cultura, esporte e 
lazer, para idosos; 

 Realizar a olimpíadas dos idosos; 

 Fortalecer as políticas de saúde para os idosos; 

 Garantir ao idoso acesso aos bens culturais, participação e inte-
gração na comunidade; 

 Criar um Programa de Formação para cuidadores de idosos. 
 

JUVENTUDE 
 

 Criar órgão para a implementação das Políticas Públicas para a 
Juventude (PPJs); 

 Viabilizar um Centro de Referência da Juventude; 

 Promover Feiras e Eventos para a Juventude; 

 Incentivar a criação de grêmios estudantis; 

 Apoiar a realização de Conferências Municipais da Juventude; 

 Implementar parcerias com Universidades para realização de 
ações voltadas às Políticas Públicas para Juventude (PPJs) (Pré-
vestibulares, visitas as Instituições de Ensino Superior, cursos pre-
paratórios e cursos de aperfeiçoamento.  

 Criar diálogo com as instituições públicas buscando a criação de 
novos cursos de ensino superior; 

 Criar programa de acolhimento ao jovem buscando a sua qualifica-
ção e encaminhamento para o mercado de trabalho; 

 Fiscalizar o cumprimento das leis que garantem o transporte estu-
dantil; 

 Estimular o Conselho Municipal da Juventude. 
 

MULHER 
 

 Fomentar a efetivação do Conselho Municipal de Mulheres e ga-
rantir a fiscalização junto aos demais órgãos quanto a execução 
das políticas públicas para as mulheres de acordo com os instru-
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mentos legais disponíveis além dos demais órgãos que atuam jun-
to a esse segmento; 

 Viabilizar ações para cumprimento de exigências para implementa-
ção do Programa Rede Cegonha; 

 Viabilizar condições para implementação do programa Mãe Cangu-
ru; 

 Implementação de Doulas nos postos de saúde do município a fim 
de orientar as gestantes; 

 Realizar campanha de orientação sobre a amamentação e doação 
de leite materno (Banco de Leite); 

 Encaminhar proposta de lei para a Câmara Municipal assegurando 
o direito à amamentação em locais públicos; 

 Implementar políticas públicas abrangentes na rede de saúde mu-
nicipal dedicadas a saúde da mulher, com garantia de atendimento 
ambulatorial, bem como demais procedimentos necessários e rea-
lização de exames específicos e periódicos; 

 Criar protocolos obrigatórios nos postos de saúde e hospitais esta-
belecido com médicos, enfermeiros e profissionais da saúde para 
notificação imediata de suspeita de qualquer tipo de violência con-
tra mulheres; 

 Ampliar as creches, escolas da educação básica e EJA em parce-
ria com as Secretarias de Educação e outras entidades; 

 Criar em parceria com a Secretaria de Educação programa de 
acompanhamento e permanência de mães adolescentes no ensi-
no; 

 Criar programa de trabalho na Proteção Básica e Especial da Se-
cretaria de Assistência Social em parceria com a Educação e afins 
para desenvolver palestras e cursos, entre outros temas, de orien-
tação sexual, gravidez na adolescência e que permitam professo-
res e alunos a identificarem violências contra as mulheres; 

 Ampliar os cursos de formação profissional em parceria com o cen-
tro de formação do município, aumentando as modalidades já exis-
tentes – curto/médio/prazo; 

 Criar o Núcleo de Empoderamento da Mulher, ampliando e efeti-
vando o trabalho realizado pelo Centro de Referência. A troca do 
nome se faz necessário para que aproxime as mulheres do local; 

 Garantir local satisfatório para o atendimento de mulheres que so-
frem violência com equipe de profissionais (advogado (a), psicólo-
go (a), assistente social) que contará com um serviço de denúncia 
por telefone (0800); 

 Ampliar o investimento no custeio de material de divulgação das 
ações de combate a violência contra a mulher, bem como promo-
ver serviços itinerantes quanto ao trabalho de prevenção, informa-
ção, sensibilização e conscientização nos postos de saúde e esco-
las, com calendário pré-estabelecido. 
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LGBT 
 

 Criar o Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual; 

 Apoiar a realização de Conferência Municipal de Atenção à Diver-
sidade Sexual; 

 Propor elaboração do 1º Plano Municipal de Políticas Públicas de 
Combate à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT de Nova 
Friburgo; 

 Garantir a continuidade e fortalecer as ações já realizadas pelo 
Centro Regional de Promoção da Cidadania LGBT – Hanna Suzart; 

 Apoiar a realização de eventos que colaborem na superação de 
preconceitos e fortaleçam a garantia de direitos. 

 

IGUALDADE E EQUIDADE RACIAL 

 

 Criar Secretaria Municipal de Promoção Igualdade e Equidade 
Racial; 

 Criar Conselho Municipal de Igualdade e Equidade Racial; 

 Criar um Plano Municipal de Igualdade e Equidade Racial; 

 Promover anualmente a Conferência Municipal de Igualdade e 
Equidade Racial; 

 Promover discussões historiográficas, sociológicas, antropológicas 
e educacionais sobre a história de Nova Friburgo e sobre o 
protagonismo das populações negras;  

 Aplicar a Lei Federal nº 10.639/03, que torna obrigatório o ensino 
de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas de 
Ensino Fundamental e Médio; 

 Divulgar Lei Federal nº 12.288/10 Estatuto da Igualdade Racial; 

 Promover políticas públicas municipais para efetivação de ações 
afirmativas após reuniões e decisões das políticas a serem 
adotadas ouvindo as comunidades; 

 Criar um calendário de atividades educacionais, culturais, 
esportivas, feiras de eventos, congressos visando a efetivação de 
políticas públicas de ações afirmativas;  

 Realizar pesquisa sobre a existência de terras de origens 
Quilombolas e a titulação das mesmas. 

 Assegurar a liberdade plena para as religiões de matriz africana; 

 Unir a luta pela Igualdade e Equidade Racial às discussões das 
desigualdades e discriminações relacionadas a etnia, orientação 
sexual, gênero e opção religiosa; 

 Criação do Museu do Povo Negro de Nova Friburgo. 


