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INTRODUÇÃO 
 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a população 

seropedicense. Vem daí o slogan “Vamos voar para o Futuro”. Trata-se de uma proposta de política pública na 

qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os setores ideias 

inovadoras que tem como eixo central a articulação interinstitucional, conforme organograma anexado a este 

documento, e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto 

na esfera pública como na privada, de forma que estas instituições passem a exercitar a máxima da 

responsabilidade social. 

 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está voltado para o setor 

da saúde. Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e implantar outros, que 

juntos garantam à comunidade uma assistência digna e contínua, através das estratégias constantes do 

corpo deste Plano. 

 

Entretanto, há que se considerar que hoje Seropédica assiste á expansão do ensino superior nas mais 

diversas áreas de formação acadêmica, realidade que demanda a adoção de estratégias capazes de garantir 

aos alunos o acesso a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego 

para os jovens, a exemplo do estímulo à implantação de novos empreendimentos industriais no município, 

também passa a ser uma prioridade. 

 

Sendo a vocação do município de Seropédica predominantemente agrícola não se concebe pensar o 

desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura, com base no desenvolvimento rural sustentável, nem 

pensar na geração de empregos sem que haja o aproveitamento desse potencial agrícola. Por essa razão, se 

pretende fortalecer a relação com instituições como o FAETEC e a UFRRJ que atuam no âmbito municipal 

para a implantação de pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) voltadas ao aproveitamento da 

produção agrícola local. 

 

Outra ação de grande impacto da futura administração também com base na formação de parcerias 

será a construção de moradias populares através do sistema de mutirão. Vislumbra-se, nessa direção, uma 

articulação entre administração municipal, que participa com a doação de terrenos, parcerias com 

construtoras junto a caixa econômica federal. 

 

Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a assumirem uma postura 

proativa em relação à conservação dos equipamentos municipais, a exemplo das praças e quadras de 

esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo. 

 

Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração pública 

nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas 

prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação) da nossa gestão e 

que se encontram elencadas ao longo deste documento. 



 

 

 

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, 

transparência, responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo planejamento. Esses 

são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida com os 

anseios da população, marca da nossa trajetória política. 

 

Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a legislação (federal, 

estadual e municipal vigentes) e obedecerão o princípio da sustentabilidade econômica e socioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O detalhamento dessa proposta e outras contribuições que vierem a se integrar ao presente plano de 

governo ocorrerão após o certame eleitoral. 

 

EDUCAÇÃO 

Educação de qualidade e em tempo integral 

A educação de qualidade e em tempo integral consiste na grande meta que pretendemos atingir nos próximos 
quatro anos de gestão. Para que isso ocorra precisamos implementar grandes ações que venham ao encontro 

das necessidades educacionais dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. 

Neste sentido, compreendemos que a educação de qualidade passa pelo direito ao acesso à escolarização na 
Educação Infantil. É nossa meta universalizar o atendimento às crianças de 4 e 5 anos, bem como atender a 

atual demanda reprimida. Aperfeiçoaremos o atendimento no ensino fundamental (1º ao 5º ano) e suas 
modalidades (Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos). 

E para elevarmos o padrão de qualidade educacional continuaremos investindo em reformas, ampliações e 

construção de novas escolas e adquirindo material didático compatível com a faixa etária das crianças. Também 
fornecer uma excelente alimentação escolar, bem como a formação e a valorização dos profissionais da 
educação. 

Principais ações propostas: 

 Continuar criando novas vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil); 

 Ampliar a educação em tempo integral; 

 Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade; 

 Ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais da educação, em parceria com 

instituições de ensino superior; 

 Manter o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para todos os alunos da rede municipal de 

ensino; 

 Implantar o projeto Matrícula Fácil (matrículas na modalidade online) 

 Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar. 

 Garantir o plano de Carreira dos Professores; 

 

 SAÚDE  

Saúde acolhedora, inclusiva e para todos. 

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela humanização do atendimento. Desde a 
recepção nas unidades básicas de saúde até o atendimento médico, o serviço precisa ser aperfeiçoado e 

realizado com zelo e respeito ao cidadão seropedicense. 

Iremos focar a qualificação e melhora dos modelos de atenção à saúde básica, com atividades na promoção, 

prevenção e recuperação em saúde, realizando programas especiais para a criança, a mulher, o homem e a 
melhor idade, com atendimento acolhedor e integral do cidadão, observando os objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio da ONU. 



 

 

Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer de ações eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade que 

garanta uma Saúde Pública que atenda às necessidades da população. 

Principais ações propostas: 

 Ampliar o Conselho Local de Saúde, fortalecendo e democratizando o controle social nos territórios de 

saúde do Município; 

 Implantar Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, do idoso, urgência/emergência e 

pacientes portadores de necessidades especiais) com adoção de linhas de cuidado e protocolos de 

atendimento; 

 Implantar o Núcleo de Formação em Serviços de Saúde para servidores da Secretaria de Saúde, por meio 

do órgão competente; 

 Ampliar equipes de atendimento do PSF (Programa de Saúde da Família); 

 Renovar a frota de ambulâncias da Central de Transportes Eletivos; 

 Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e setores; 

 Implantar sistema de comunicação por meio de todos os (meios de comunicações existentes) com 

pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e outros serviços); 

 Construir Centro de Atendimento para Animais de Pequeno e Médio Porte; 

 Construir a Central de Abastecimento Farmacêutico e de Insumos; 

 Colocar em funcionamento a UPA (Unidade de Pronto Atendimento):  

 Elaborar projeto e destinar área para implantação do Hospital Municipal, em conjunto com outros 

municípios, Estado e União; 

 Construir a USF (Unidades de Saúde da Família);  

 Revitalizar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) quando necessário; 

 Ampliar o atendimento a dependentes químicos, principalmente por meio de um Cetrad (Centro de 

Tratamento de Dependentes de Álcool e Drogas). 

 

INFRAESTRUTURA  
  
Preparar Seropédica para o crescimento. 

Nos próximos quatro anos, vamos preparar o caminho de crescimento. Esta preparação envolve pesados 

investimentos em infraestrutura. 

Certamente Seropédica será um município do futuro e uma das principais cidades do interior do país, referência 

nacional em vários setores da economia e políticas públicas. Este crescimento precisa ser amparado por uma 
estrutura urbana que lhe dê sustentação, sendo este nosso próximo grande desafio. 

Trabalhar para obter eficiência do sistema viário organizado e seguro, transporte público funcional e eficiente, 

reforma e interligar as ciclovias existentes, calçadas padronizadas e a construção de um parque ambiental. Esses 
são exemplos de estruturas essenciais para o crescimento de Seropédica que receberam e continuarão 
recebendo atenção especial. 

 



 

 

Principais ações propostas: 

 Construir um terminal de transbordo de passageiros; 

 Reforma e interligar a ciclovia a margem de toda a BR 465; 

 Construir calçadas padronizadas e ecológicas em todos os prédios públicos; 

 Construir um calçadão onde centralize todos os vendedores ambulantes; 

 Transformar o horto em um parque linear (ambiental) em convênio com órgão responsável; 

 Construir Centros de Convivência de todas as idades; 

 Pavimentar todas as ruas da cidade que não possuem asfalto; 

 Ampliar pontos de acesso e a velocidade de conexão do Seropédica Digital; 

 Eliminar pontos escuros da cidade por meio da extensão da rede de iluminação pública e colocação de 

luminárias mais eficientes; 

 Melhorar o sistema de tráfego no meio rural, garantindo segurança, facilidade e agilidade no escoamento 

da produção rural para melhor atendimento das comunidades do interior; 

 Construção de um novo cemitério municipal; 

 Implantação de pólo industrial; 

 Construção do mercado municipal;  

 Construção de casas para os servidores (condomínio dos servidores); 

 Construção de um teatro municipal. 

 

SEGURANÇA 

Compartilhar a responsabilidade na medida dos limites de atuação 

Embora a segurança pública seja exercida pelas polícias federais e estaduais, conforme estabelece a Constituição 

Federal em seu artigo 144, a Prefeitura pode e deve contribuir dentro de seus limites legais de atuação. 

Por meio da criação do GGI-M (Gabinete de Gestão Integrada Municipal), apoiando as forças de segurança que 

atuam na cidade, buscando ampliar o efetivo de guardas e viaturas e compartilhando a Central de 
Videomonitoramento, que será instalada na sede da Guarda Patrimonial. 

Vamos reforçar a estrutura da Guarda, visando garantir o adequado cumprimento de seu dever constitucional, 

que é proteger os bens, serviços e instalações pertencentes ao Município. 

Principais ações propostas: 

 Criar um Conseg (Conselho Comunitário de Segurança); 

 Implantar o sistema de videomonitoramento (câmeras); 

 Realizar audiências públicas e amplo debate com a sociedade para avaliar e deliberar a respeito da 
segurança dos munícipes; 

 Intensificar o programa de estruturação da Guarda; 

 Implantar as USS (Unidades Seropédica Seguro), o objetivo integra um novo conceito de trabalhar a 
Segurança Pública no Município; 

 Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança; 

 Requerer juntos ao poder do Estado a construção de um batalhão de polícia militar. 



 

 
 

Gestão Financeira Administrativa 

Respeito ao cidadão, modernização administrativa e responsabilidade fiscal 

Para os próximos quatro anos, além de implantarmos um severo conceito de austeridade fiscal, iremos ampliar 

os sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e 
financeiros, com foco na modernização da gestão, eficiência dos serviços públicos e desburocratização. 

Bons resultados na gestão pública passam necessariamente pela capacitação, aperfeiçoamento e valorização do 

quadro de servidores. Neste quesito, vamos formar e capacitar por meio dos órgãos competentes e da gradativa 
revisão dos planos de carreiras. Principais ações propostas: 

 Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos); 

 Modernizar o Arquivo Público Municipal; 

 Manter o programa de renovação da frota municipal e dos equipamentos; 

 Promover a capacitação e aperfeiçoamento continuados dos servidores municipais no que tange Gestão 

Pública; 

 Garantir a continuidade da revisão do Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do funcionalismo 

municipal, bem como a incorporação de Gratificação aos Vencimentos de Servidor Público Municipal; 

 Implantar programa de atenção, vigilância e promoção à saúde do servidor; 

 Implantar uma integração da rede de dados em todas as secretárias; 

 Implantar o Serviço (Ouvidoria) através de todos os meios de comunicações existentes, de forma a 

agilizar as respostas; 

 Ampliar a capacitação e atuação preventiva da Defesa Civil; 

 Criar parcerias destinadas à capacitação profissional de jovens e adultos, especialmente o ensino técnico, 

bem como fortalecer a Secretaria de Trabalho e Renda; 

 

AGRICULTURA 
 
Apoio e incentivo ao homem do campo 
 
O agronegócio pode ser uns dos principais pilares da economia de Seropédica. Pois somos uma cidade com um 

vasto e rico solo para o incentivo do plantio, além de sediar o conceituado Colégio Técnico da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR), onde funciona o curso de Hotelaria e o curso de Agropecuária Orgânica.  
O Poder Público Municipal compreende um dos principais elementos de promoção e fomento desse fundamental 

setor da nossa economia. Neste sentido, a Administração Pública irá desenvolver importantes programas e 
projetos de apoio ao homem do campo. 
Dentre as metas para os próximos quatro anos, estão à difusão do conhecimento técnico referente à eficiência 

tecnológica, econômica e administrativa das cadeias produtivas e a qualidade de produção, bem como o incentivo 
ao produtor rural para diversificar atividades em culturas alternativas. 

Principais ações propostas: 

 Implantar o programa de saúde animal; 

 Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural; 

 



 

 Implantar o Programa Caminhos do Progresso Rural, destinado a permanente manutenção de estradas 

rurais, bem como gradativamente pavimentar estradas do interior; 

 Intensificar o Programa de Saneamento Rural, abrangendo em quatro anos ao menos 70% das 

comunidades rurais; 

 Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em parceria com a Secretaria do Meio 

Ambiente; 

 Construção e um Mercado Municipal de produtos orgânicos e não orgânicos, dando melhor infraestrutura 

aos produtores e comerciantes do agronegócio;  

 Implantação do Programa de aquisição de Alimentos, através de parceria com o Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS); 

 Construção de poços artesianos nas comunidades rurais; 

 Estímulo à constituição de cooperativa e autogestão, por meio de cursos de capacitação voltados aos 

produtores rurais; 

 Inserção dos mini e pequenos produtores rurais no Programa “Mais Ambiente” /MMA 

 
 

ASSISTENCIA SOCIAL 

Compromisso com o direito de todos 

A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova possibilidade para o nosso 

País. E Seropédica, Município com Gestão Plena, vem desenvolvendo um trabalho no que se refere ao 
atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social. 

No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e direito social, ainda exige o 

enfrentamento de importantes desafios. Assim, nossa proposta de governo é continuar fazendo valer o que 
preconiza essa importante política e garantir atendimento de qualidade a todas as famílias que dela necessitam. 

 

Frente aos desafios propomos o desenvolvimento e a continuidade de formas inovadoras e criativas na sua 

implementação, gestão, monitoramento, avaliação e informação. 

Principais ações propostas: 

 Construir extensões do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) nos bairros Interlagos; 

 Implantar duas unidades do CRAS volante no interior do Município; 

 Construir a PEC (Praça dos Esportes e da Cultura) no Município; 

 Instituir um CREAS para atendimento à mulher em situação de violência; 

 Ampliar o Programa Casas da Criança para atendimento a 100 crianças; 

 Implantar um Centro de atendimento da Juventude; 

 Implantar no CREAS uma casa onde de o amparo as (pessoas em situação de rua); 

 Construir um Centro de Atenção a Terceira Idade, bem como levar os núcleos aos bairros; 

 

Desenvolvimento Econômico  



 

Fomentar o empreendedorismo do seropedicense 

Seropédica é um Município situado em um ponto estratégico, pois temos acesso às principais rodovias, têm uma 

vasta área em desuso podendo se tornar um grande pólo industrial. Vamos incentivar o empreendedorismo por 
meio da criação de novas áreas industriais e do aumento da oferta de microcrédito, oferecendo capacitações e 
treinamentos aos empreendedores individuais e apoio na promoção de eventos que estimulem a economia local. 

Principais ações propostas: 

 Implantar o Programa Empresa Fácil; 

 Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores; 

 Realizar mostras e feiras de negócios; 

 Criar uma linha 0800 visando orientar e informar os empreendedores; 

 Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados; 

 Implantar o Condomínio de Desenvolvimento Industrial (espaço para consolidação e aperfeiçoamento de 

empreendedores individuais); 

 Criar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando coletar, analisar e organizar informações e 

estatísticas sobre as atividades econômicas do Município; 

 Criar o programa universitário empreendedor, visando estimular recém formados a abrir o próprio 

negócio, além de encaminhamentos para programas de trainees em empresas locais e regionais; 

 Criar o Centro de Convenções e Eventos de Seropédica. 

 

Esporte e Lazer  

O Seropedicenses tem aptidão para o esporte 

Precisamos avançar ainda no esporte. Resgatando a paixão esportiva na cidade. Continuaremos apoiando 

diversas modalidades esportivas amadoras e incluiremos novas categorias. Vamos viabilizar recursos para 
construir uma moderna Arena  

Multiuso, construiremos uma ótima estrutura para a prática de esportes, formando atletas, descobrindo talentos 
e proporcionando lazer e diversão aos seropedicenses. 

Principais ações propostas: 

 Desvincular a Secretaria de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação;   

 Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em espaços públicos nos finais de semana e 

feriados, oportunizando lazer e entretenimento à comunidade em geral, por meio do programa "Praça 

Ativa"; 

 Promover o programa "Ginástica para todos", com aulas de alongamento, ginástica aeróbica, localizada, 

funcional e laboral; 

 

 



 

 Promover a iniciação desportiva nas modalidades olímpicas e paraolímpicas; 

 Promover um programa de instalação de academias de todas as idades e academias ao ar livre em 

diversos pontos da cidade; 

 Viabilizar recursos para a construção de uma moderna Arena Multiuso; 

 Prestigiar e apoiar atletas locais para representar Seropédica em vários esportes; 

 Manter de forma mais eficaz as "Olimpíadas Municipais", com disputa de várias modalidades esportivas, 

visando à integração social e promoção da saúde; 

 Implantar o programa de Ginástica Rítmica; 

 Incentivar a realização de competições amadoras de diversas modalidades. 

 

Habitação 

Moradia digna aos seropedicenses. 

Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua família é o sonho de muitos cidadãos 
seropedicense, que desejam também ter a garantia de que os filhos terão um teto, um amparo, para seguir suas 
vidas. 

Nos próximos quatro anos, vamos reforçar o trabalho de regularização fundiária para titulação das famílias que 

residem em áreas não legalizadas, bem como intensificar a construção de novas unidades habitacionais, 
reduzindo o déficit habitacional de Seropédica. 

 
Principais ações propostas: 

 Desvincular a Secretaria de Habitação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável; 

 Captar recursos federais para realizar construção e melhorias em casas de conjuntos habitacionais de 

interesse social; 

 Reabrir inscrições aos interessados no Programa Minha Casa Minha Vida; 

 Criar o Concidade (Conselho Municipal da Cidade); 

 Buscar parcerias com instituições sem fins lucrativos e clubes de serviço para ampliar a oferta de 

moradia às famílias de baixa renda; 

 Criar o Programa Casa Fácil. 

                                            

     Seropédica, 11 de Agosto de 2016. 
 
 

 
 
 

Miguel Ângelo Steffan de Souza.              
 


