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> Apresentação
Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2016

Aos cariocas,

O Rio de Janeiro de mar, montanha, florestas, riso e carnaval é aquele que brilha à luz 
do sol. E brilha intensamente! Sob essa mesma cidade vive uma outra, que trabalha. 
Uma gente que luta e, apesar das dificuldades, é considerada um dos povos mais 
cordiais do mundo. Porque o Rio de Janeiro é também uma cidade que conversa. 
Para encontrar esse Rio, nossa gente, fomos aos quatro cantos da cidade. Andamos 
nos bairros, nas ruas, nas comunidades. Encontramos as pessoas. 
 
Ouvimos o pai de família, o especialista mais preparado em políticas públicas, o jovem 
que sonha com seu primeiro emprego, o que anseia por qualificação. Estivemos com 
os idosos e as pessoas com deficiência - tão pouco assistidos - e as mulheres em 
situações de risco. Debatemos a economia da cidade com o pequeno comerciante, 
o grande empreendedor e muitos outros. 
 
Nesse processo, recolhemos aquilo que norteia e dá sentido ao nosso plano: o 
caminho seguro para prestar serviços de qualidade, afirmar os direitos dos cidadãos e 
garantir oportunidades a todos. Sabemos que, para cumprir a nossa missão e realizar 
nossos sonhos, precisamos de uma nova maneira de fazer política; ouvir para poder 
mudar; trabalhar para diminuir as desigualdades; garantir oportunidades; direitos; e 
relações em que a verdade e o interesse público sejam inegociáveis. 
 
É com esse sentimento que apresentamos nossas ideias para melhorar a vida das 
pessoas do nosso Rio de Janeiro. O plano que agora oferecemos como compromisso 
de nossa atuação é baseado numa ideia fundamental: a de que a força motriz para a 
construção de uma cidade melhor reside em seus cidadãos. 

Com carinho e respeito,
Carlos Osorio e Aspásia Camargo
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> Introdução
 
A conjuntura recessiva atual sugere que o gestor público tome medidas de curto 
prazo que facilitem, entre outros aspectos, a criação de empregos sem perder de 
vista o foco na melhoria da qualidade dos serviços públicos e do planejamento de 
longo prazo da cidade. É preciso diagnóstico certo e capacidade gerencial. Estar 
atento e empenhado em resolver os problemas que afligem o Município do Rio de 
Janeiro.
 
Conforme indicado pelos moradores em várias reuniões realizadas nas mais diversas 
regiões do município, os temas mais importantes para o carioca atualmente são: 
saúde, educação, emprego, segurança e mobilidade. No entanto, o que se vê são 
obras sobre as quais paira a dúvida de como isto será efetivamente revertido em seu 
real bem estar. 

É hora de fazer toda a infraestrutura funcionar em prol da população. Nosso  
governo pretende utilizar processos modernos de gestão nas diversas atividades 
da administração municipal, conjugados com a aplicação de tecnologias avançadas 
tanto na busca da eficiência quanto ao acesso da população aos serviços oferecidos 
pelo Município.
 
As diretrizes do nosso plano estão sendo debatidas e desenvolvidas para melhorar 
o bem estar da população do Rio de Janeiro, por meio do aumento do emprego 
sustentável e da implantação de soluções para os desafios da saúde e educação, do 
meio ambiente, mobilidade, segurança e qualidade de habitação, dentre outros. Para 
isso, foram desenvolvidas várias estratégias e propostas ao longo de eixos temáticos. 

No tema desenvolvimento econômico, nosso objetivo principal é criar uma base 
sustentável, com impactos positivos em emprego e renda.  Nossa estratégia gira em 
torno de dois pilares fundamentais: (1) Valorizar as atividades produtivas nas quais já 
desempenhamos um papel de excelência e em que estamos na liderança no Brasil; 
(2) Reforçar e desenvolver atividades que valorizem e se beneficiem do patrimônio 
ambiental da cidade e de sua cultura, que a tornam única e criam um sentimento de 
bem estar difícil de replicar em qualquer outro lugar. 

O objetivo maior do nosso plano na área de desenvolvimento social será valorizar e 
recuperar a cidadania, fortalecendo o atendimento das pessoas em situação de risco, 
com o propósito de reinseri-los no contexto social. 
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Na área da Saúde, a missão é garantir o acesso, acolhimento e satisfação para seus 
usuários. Nossa estratégia para buscar o equilíbrio na rede de atendimento consiste 
em aprimorar a eficácia da atenção primária, diminuindo a necessidade de enviar 
o paciente para a rede secundária; expandir a oferta municipal da rede secundária 
com a criação de clinicas de especialistas; interligar todas as unidades de saúde 
nos diferentes níveis de complexidade; e ter a quantidade adequada de enfermeiros, 
técnicos e médicos devidamente qualificados e motivados nos locais corretos.
 
Em Educação, nossos principais objetivos são melhorar o aprendizado e atender 
a demanda por creches e pré-escola(s). Para aprimorar o aprendizado é preciso 
melhorar as motivações dos dois públicos: professores e alunos. No caso dos 
professores, as propostas estão centradas em formação continuada de excelência, 
um plano de carreira motivador e um bom ambiente de trabalho. No caso dos alunos, 
o foco é na expansão do ensino integral, além de buscar aulas que melhor despertem 
o seu interesse.  Traremos tecnologia, cultura e educação física, mais qualificadas 
e presentes para a escola. Além disso, o reforço escolar será gradativamente 
obrigatório para alunos que não estejam acompanhando o ritmo de sua turma, após 
cada bimestre. Para atender a demanda por creches, nosso governo irá expandir e 
qualificar a rede atual de creches, pré-escolas e a rede conveniada, de modo que 
possa melhorar a qualidade e receber mais alunos.
 
Nosso governo irá fortalecer a segurança pública que tanto afeta o desenvolvimento 
social, econômico e humano da cidade do Rio de Janeiro, através, principalmente, 
de políticas de prevenção, utilização de tecnologia e com a valorização e a ampliação 
da atuação da Guarda Municipal. Vamos integrar as ações da prefeitura criando 
ambientes mais humanos, atuando na prevenção primária, qualificando e ordenando 
as áreas públicas, e assim garantir espaços urbanos mais seguros.  A conservação, 
limpeza e iluminação públicas estarão integradas nesse processo. 
 
Os programas de habitação para os cariocas vão considerar a necessidade de 
urbanização das comunidades, sua integração com a infraestrutura existente e a 
integração com a cidade.   O nosso plano de desenvolvimento urbano priorizará 
áreas degradadas com infraestrutura urbana e os eixos de transporte público de 
alta capacidade.  Já os objetivos principais com relação à mobilidade urbana são 
melhorar o acesso e a qualidade dos transportes públicos, incentivar a população 
a utilizar os meios de transportes coletivos e alternativos, reduzindo a emissões de 
CO2, melhorar a gestão do trânsito e acabar com a indústria de multas.
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O meio ambiente, a sustentabilidade e o saneamento estarão no centro de nossas 
políticas públicas.  Cerca de 30% dos domicílios (1,4 milhões de cariocas) não têm 
coleta de esgoto. Dos cerca de 70% restantes, menos da metade tem esgoto tratado.   
Indicadores de saneamento do município revelam problemas graves. O 
encaminhamento de soluções verdadeiras ao histórico problema do saneamento, 
por sua vez, terá reflexos transformadores na saúde, educação, meio ambiente e no 
desenvolvimento econômico e social. 

O Rio de Janeiro sempre teve grande importância e protagonismo no âmbito cultural 
do país.  É a nossa maior vocação, se entendermos cultura como tudo aquilo que 
uma coletividade produz e a define em relação aos demais grupos. Dentro desse 
conceito, a produção de bens artísticos e de entretenimento também tem grande 
importância econômica e social. Nosso plano irá potencializar o desenvolvimento da 
cultura, da arte e educação, da indústria criativa, da marca da cidade, da melhora de 
vida comunitária e do bem estar, em parceira com os cidadãos e entidades envolvidas 
em cultura.

A Cidade do Rio de Janeiro, com suas condições geográficas diferenciadas, e após 
os Jogos Olímpicos, terá o esporte ainda mais incorporado no seu DNA, seja por 
lazer, competição ou atividade escolar. Iremos incentivar a utilização dos espaços 
oferecidos pela cidade, incluindo as novas instalações esportivas, para a prática de 
esportes, que deve começar na infância e na adolescência, sendo um importante 
instrumento de desenvolvimento social. Além disso, propomos a criação de um 
calendário anual de atividades comunitárias, nacionais e internacionais.

Para que tudo isto seja possível na Gestão Pública será necessário principalmente 
desaparelhar e reestruturar a administração pública, recuperar as finanças do município 
e valorizar o servidor público. É urgente a capitalização do fundo de previdência dos 
servidores, usar novas tecnologias para aprimorar e dar mais eficiência à gestão, 
implantar a cultura de qualificação permanente do servidor associada à revisão do 
plano de cargos e salários.  Nossa gestão terá como marcas a ética, a transparência e 
o cuidado com o dinheiro público.  Devolveremos a prefeitura à cidade e convidaremos 
a sociedade para juntos construirmos o futuro do Rio.

A seguir, são apresentadas as diretrizes de cada um dos eixos temáticos.
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> 1. Saúde
Nossa missão é garantir acesso, acolhimento e satisfação para seus usuários. Hoje existe um desequilíbrio 
na rede de saúde, composta pela rede primária  (Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde), 
rede secundária (UPAs, emergências, clínicas de especialistas, policlínicas e hospitais), e rede terciária 
(ambulatórios e hospitais especializados).  

Nossa estratégia para buscar o equilíbrio consiste em aprimorar a eficácia da atenção primária, diminuindo 
a necessidade de enviar o paciente para a rede secundária, expandir a oferta municipal da rede secundária 
pontualmente, interligar todas as unidades de saúde nos diferentes níveis de complexidade e ter a 
quantidade adequada de profissionais devidamente qualificados e motivados nos locais corretos.

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

a) Melhorar a gestão:

• Desenvolver um plano diretor para redesenhar a cadeia de atendimento do Rio de Janeiro, 
modernizando a gestão:

• Desenvolver plano de cargos e salários; motivar e capacitar os profissionais da saúde, por 
meio de convênios com instituições públicas e privadas;

• Alavancar as experiências dos postos de saúde que trabalham bem, multiplicando-as pelas 
outras unidades;

• Redesenhar os processos da rede, na busca de maior eficiência, controle e eficácia;

• Implantar um sistema de informações interligando toda a rede de saúde, contendo um 
prontuário único do paciente para que haja um efetivo controle e acompanhamento;

• Avaliar e implantar novas tecnologias como a telemedicina, por exemplo, para evitar o 
tempo de deslocamento dos profissionais; 

• Criar um aplicativo que permita ao cidadão agendar e acompanhar o seu tratamento, entre 
outras aplicações tecnológicas;
 
• Fortalecer a gestão de repasses de recursos que a prefeitura recebe para a saúde;

• Rever os contratos, o controle e a fiscalização das Organizações Sociais da Saúde (OSs).  

b) Melhorar a Atenção Primária:

• Criar as Clínicas de Especialistas para que o atendimento primário possa encaminhar os 
pacientes e ter respostas rápidas dos especialistas e exames, aliviando assim as demandas 
dos demais centros secundários e terciários;

• Capacitar a rede para o atendimento especializado da 3ª idade e de pessoas com 
deficiência.
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c) Melhorar a Atenção Secundária:

• Aumentar a oferta das policlínicas com procedimentos de média complexidade. 

d) Melhorar o atendimento nos Hospitais:

• Investir nas Coordenadorias de Emergência Regionais (CER) e aumentar a capacidade das 
emergências; 

• Aprimorar a gestão hospitalar para reduzir o tempo médio de internações;

• Aprimorar a atenção aos pacientes com doenças raras no Rio de Janeiro:

 ○ Efetivar a portaria no 199, de janeiro de 2014 – repasse de verbas federais a   
 hospitais conveniados.

e) Investir em Saúde Preventiva:

• Investir em campanhas educativas sobre higiene básica, alimentação saudável, esportes, 
assistência social, envelhecimento saudável, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez 
prematura e qualidade de vida;

• Reforçar a parceria das secretarias do governo nas áreas de envelhecimento saudável, 
doenças sexualmente transmissíveis, gravidez prematura e qualidade de vida, dentre outros;

• Ter campanhas permanentes de vacinação e controle dos vetores.

f) Investir no Plano Metropolitano de Saúde:

• Atuar ativamente na política de saúde para a região metropolitana do RJ, participando 
ativamente da Câmara Metropolitana, em parceria com o Estado e os prefeitos na captação 
junto ao Governo Federal de recursos de investimentos, de forma a resolver o déficit histórico 
de leitos e equipamentos para exames de média e alta complexidade.
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> 2. Educação

Nossos objetivos principais em Educação são: melhorar o aprendizado e prover vagas para todas as 
crianças que necessitam de creche e pré-escola.  Para tanto, organizamos nossas propostas em alguns 
segmentos: Professores, Alunos, Vagas no Ensino Infantil e no Ensino em Tempo Integral.

Para aprimorar o aprendizado é preciso melhorar as motivações dos dois públicos: professores e alunos. 
No caso dos professores, as propostas estão centradas em formação continuada de excelência, um 
plano de carreira motivador e um bom ambiente de trabalho. No caso dos alunos, o foco é na expansão 
do ensino integral, além de buscar aulas que melhor despertem o seu interesse.  Para atender a demanda 
por creches, nosso governo irá expandir e qualificar a rede atual de creches, pré-escolas e a rede 
conveniada, de modo que possa melhorar a qualidade e receber mais alunos.

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

a) Incentivar o Professor:

• Investir em formação continuada, estruturada e efetiva. 

 ○ Utilizar as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) como unidades de   
 qualificação e aperfeiçoamento pedagógico para profissionais; 

 ○ Fazer convênios com instituições educacionais e organizações não governamentais  
 especializadas; 

 ○ Fazer parcerias com universidades públicas e privadas para que o tempo investido  
 em formação continuada conte para certificações e até mestrados; 

 ○ Usar modelo híbrido (presencial e a distância); 

 ○ Conectar a formação com a carreira.

• Investir na transformação do estágio probatório para que os professores entrantes recebam 
a capacitação necessária;

• Debater e implantar melhorias na carreira dos professores;

• Criar programas de escuta e reconhecimento dos professores;

• Melhorar a infraestrutura das escolas existentes;

• Formular uma política de Educação Física em parceria com a Secretaria de Esportes;

• Fazer com que as aulas de educação física da grade curricular sejam ministradas por 
profissionais de educação física, ampliando a oferta de concursos.

b) Incentivar o Aluno:

• Melhorar a infraestrutura das escolas já existentes, cobrindo a quadra de esportes, 
implantando bibliotecas, melhorando a tecnologia, a parte elétrica e a pintura. Sempre que 
necessário, devem-se aproveitar os espaços comunitários da cidade;
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• Inserir a cultura e a arte como elementos essenciais para o desenvolvimento de 
competências do século XXI.  Além disso, aumentar a participação de cultura, lazer e 
atividades voltadas para formação do cidadão na agenda diária dos alunos; 

• Utilizar cultura e artes como estratégias eficientes no ensino de ciências, tecnologia e 
matemática;

• Promover maior integração entre as secretarias de educação e cultura com vistas a levar a 
cultura às escolas e os alunos às atividades culturais;

• Utilizar espaços públicos como sala de aula: museus, teatros, cinemas, vilas olímpicas, 
parques, dentre outros;

• Avançar na expansão do turno integral no ensino fundamental com inserção de atividades 
permanentes, acima descritas;

• Tornar gradativamente o reforço escolar obrigatório para alunos que não estejam 
acompanhando o ritmo de sua turma após cada bimestre:

 ○ Aperfeiçoar e ampliar os esforços que buscam suprir os déficits de aprendizagem e  
 defasagem escolar dos alunos, dando prioridade ao aprendizado; 

 ○ Priorizar a alfabetização.

• Promover o acesso ao conteúdo educacional via internet;

• Abrir as escolas nos fins de semana para a comunidade com a realização de atividades 
educativas, culturais, esportivas e de lazer, a fim de trazer a família para a escola, tornando 
esse em um importante espaço de interação entre o aluno, a família e a escola;

• Implantar um programa, no último ano do ensino fundamental, de identificação de 
vocações profissionais. 

c) Universalizar as vagas em ensino infantil:

• Creche e pré-escola para todos:
 

 ○ Expandir e qualificar a rede atual de creches e pré-escolas (Espaço de    
 Desenvolvimento Infantil - EDI); 

 ○ Qualificar e ampliar a rede conveniada de modo que possa melhorar a qualidade e  
 receber mais alunos.

• Formar e equipar empreendedores para novas creches conveniadas;

• Ampliar o número de vagas em escolas e creches já existentes.

d) Dar maior autonomia às Escolas:

• Estabelecer indicadores, além do IDEB, para acompanhar desempenho de cada escola;

 ○ Criar uma nova política de autonomia conquistada a partir de resultados. 
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e) Aumentar a inclusão nas Escolas:

• Aprimorar a rede para acolher e integrar alunos com deficiência;

• Contratar Agentes de Inclusão na Secretaria Municipal de Educação - SME.
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> 3. Desenvolvimento Econômico, Social e 
Direitos Humanos

Desenvolvimento Econômico

O Rio de Janeiro precisa reorientar seu eixo de desenvolvimento econômico para as suas vocações e 
vantagens competitivas.

Nosso objetivo principal é criar uma base sustentável para o desenvolvimento econômico, com impactos 
positivos em emprego e renda.  Nossa estratégia gira em torno de dois pilares fundamentais: (1) Valorizar 
as atividades produtivas nas quais já desempenhamos um papel de excelência e em que estamos na 
liderança no Brasil; (2) Reforçar e desenvolver atividades que valorizem e se beneficiem da sua beleza 
natural e cultura local, que tornam a cidade única e criam um sentimento de bem estar difícil de replicar 
em qualquer outra cidade. 

A Baía de Guanabara tem um papel extremamente importante, na medida em que é o coração do Rio. 
O saneamento da baía dá organicidade ao propósito de transformar o Rio na direção apontada acima. 
Cuidar da baía e do sistema lagunar e revitalizá-los como centros de lazer, esporte aquático, turismo, 
dentre outros, serão prioridades em nosso plano.

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

1º Pilar: Valorizar as atividades produtivas em que já desempenhamos um papel de excelência e/ou em 
que estamos na liderança no Brasil:

a) Desenvolver o Rio como um grande centro de serviços: 

• Estimular e apoiar negócios nas áreas de energia, finanças, saúde, logística, 
telecomunicações e tecnologia da informação: 

 ○ Promover congressos, feiras e eventos nacionais e internacionais na cidade; 

 ○ Fomentar projetos locais de empresas e instituições de ensino e pesquisa; 

• Apoiar a implantação de ambientes de negociações eletrônicas;

• Fortalecer o turismo – foco em natureza, cultura, gastronomia e esportes:

 ○ Organizar a agenda de eventos para o ano inteiro, em particular para os meses de 
junho, julho e agosto;  

 ○ Promover parceria com o mundo do samba para potencializar suas atividades ao  
 longo de todo ano; 

 ○ Incentivar a criação e desenvolvimento de polos gastronômicos; 

 ○ Melhorar a segurança nos locais e eventos culturais e turísticos; 
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 ○ Incetivar a criação de centro de convenções na Região Portuária; 

 ○ Promover a cidade no Brasil e no exterior; 

 ○ Atrair voos internacionais diretos.

b) Fomentar polos de desenvolvimento de novas empresas:

• Estimular a criação de incubadoras, aceleradoras e espaços de trabalho compartilhado 
(co-working).
 
c) Estimular e capacitar a população para o empreendedorismo e emprego:

• Incluir noções de empreendedorismo nos programas de capacitação profissional;

• Capacitar os empreendedores locais com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço e a 
competitividade;

• Investir no ensino técnico e profissionalizante em parceria com instituições públicas e 
privadas.

d) Aumentar atratividade e competitividade do ambiente de negócios:

• Aumentar a eficiência da Prefeitura na liberação de licenças e alvarás;

• Desburocratizar o ambiente de negócios; 

• Rever e aprimorar incentivos para atrair novas indústrias e centros de pesquisa, em 
particular aquelas que têm uma relação na cadeia produtiva com a vocação do Rio de Janeiro 
ou que venham a criar um número expressivo de empregos sustentáveis;

• Desenvolver o plano de utilização das instalações do legado olímpico para outros eventos 
e atividades culturais, convenções e pontos de visitação.

2º Pilar: Reforçar e desenvolver atividades que valorizem e se beneficiem do patrimônio ambiental da 
cidade e sua cultura:

a) Investir continuamente em saneamento básico;

b) Fortalecer a indústria criativa no Rio de Janeiro:

• Apoiar as instituições educativas e técnicas e atrair negócios da indústria criativa ao 
município;

• Fortalecer o distrito criativo do Porto Maravilha na área de inovação e design:

 ○ Estimular cursos nas áreas da economia criativa, visando a ampliar e qualificar o  
 emprego na área;

c) Fortalecer o setor audiovisual:

• Reforçar a parceria do setor audiovisual fortalecendo a Rio Filmes; 

• Desburocratizar o acesso ao espaço público para as produções;

• Atrair novas produções de cinema, séries de TV e outros, para o município.
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Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

O Rio de Janeiro sempre foi a vanguarda do Brasil na luta contra a discriminação, a intolerância e na 
promoção da diversidade.  A prefeitura do Rio deve promover políticas públicas que garantam os direitos 
universais do ser humano.

O nosso plano irá afirmar a cidadania, promover a igualdade de direitos, garantir oportunidades a todos 
e fortalecer o atendimento das pessoas em situação de risco com o propósito de reinseri-las no contexto 
social. 

Todo o cidadão tem o direito de ser respeitado em todos os ambientes, inclusive dentro do seu domicílio.  
Casos de violência doméstica devem ter pronta ação de suporte do sistema de assistência social.

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

a) Politicas de desenvolvimento social:

• Integrar as políticas sociais com políticas de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e 
Desenvolvimento Econômico;

• Desenvolver e articular projetos direcionados para a população em risco social e 
portadores de deficiência;

• Criar uma área na prefeitura, ligada ao gabinete do prefeito, que sirva de canal direto de 
comunicação e apoio às comunidades.

b) Gestão do serviço social:

• Desaparelhar a Secretaria de Desenvolvimento Social de indicações políticas, valorizando 
os servidores públicos;

• Desenvolver uma política de gestão do serviço social com objetivos, programas, 
indicadores e metas;

• Desenvolver um sistema baseado em banco de dados informatizado contendo todas as 
informações relevantes da área social; 

• Desenvolver políticas de prevenção e acompanhamento, a partir da análise dos dados 
obtidos;

• Analisar e renegociar os convênios existentes de forma que os resultados sejam 
maximizados;

• Fazer campanhas para divulgar o Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) e o Fundo do 
Idoso.

c) Redes de Desenvolvimento Social:

• Apoiar os bons trabalhos feitos atualmente pelas redes do 3º setor;

• Incentivar novos projetos feitos a partir de parcerias com organizações do 3º setor;

• Aperfeiçoar os processos para orientar e capacitar pessoas que queiram iniciar projetos 
sociais como conveniados.  
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d) Recuperação:

• Trabalhar com prevenção, principalmente nas áreas degradadas, investindo na prevenção 
do uso de drogas com palestras e campanhas públicas, primordialmente nas escolas 
municipais;

• Criar projetos para a reinserção na área social e no mercado de trabalho; 

• Promover a recuperação do vínculo familiar através de um trabalho com a família afetiva, 
enquanto o indivíduo estiver internado;

• Implantar programa na prefeitura que incentive a compra de produtos de empresas que 
trabalhem com pessoas em recuperação.

e) Abrigos:

• Aprimorar o relacionamento entre o DEGASE (Departamento Geral de Ações Sócio 
Educativas, do Estado do Rio de Janeiro) e os abrigos;

• Desenvolver projetos de reestruturação física e da gestão dos Abrigos.

f) Combate à discriminação:

• Desenvolver e reforçar políticas públicas permanentes para o combate a todos os tipos de 
discriminação;

• Promover campanhas de conscientização sobre discriminação.

g)	 Violência	Doméstica	contra	mulheres,	crianças,	idosos,	deficientes	e	LGBT:

• Priorizar politicas de assistência social visando à família afetiva;

• Preparar profissionais da área de Saúde e Segurança Pública a seguir um protocolo 
específico dos casos de violência doméstica para que as vítimas não tenham receio de 
procurá-los;

• Melhorar o registro e o acompanhamento dos casos.

h)	 Garantia	dos	direitos	das	pessoas	com	deficiência:

• Garantir acessibilidade as pessoas com deficiência em todos os aspectos de sua vida;
 
• Promover campanhas municipais de esclarecimento e conscientização à sociedade sobre 
direitos das pessoas com deficiência;

• Oferecer amplas oportunidades de acessibilidade e inclusão, promovendo justiça e 
qualidade de vida para esses cariocas;

• Estimular a inclusão dos atletas com deficiência nos eventos esportivos;

• Universalizar o atendimento de estimulação precoce para as crianças de atraso de 
desenvolvimento.
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i) Garantia dos direitos da terceira idade:

• Garantir o direito dos idosos e sua participação plena em todos os aspectos da vida em 
sociedade;

• Preparar a cidade para o processo de envelhecimento de sua população com reflexo direto 
nos sistemas de saúde, transporte e também infraestrutura urbana;

• Ampliar e modernizar os programas voltados ao bem estar, como as academias da terceira 
idade (ATI), com acompanhamento de profissionais da educação física;

• Promover campanhas municipais de esclarecimento e conscientização à sociedade sobre 
direitos da terceira idade.
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> 4. Segurança e Ordem Pública
A prefeitura tem um papel importante a desempenhar na melhoria de um ambiente propicio à segurança 
dos cidadãos e na proteção do patrimônio publico e privado.  

Nosso governo irá fortalecer a segurança pública através, principalmente, de políticas de prevenção, 
utilização de tecnologia e com a valorização e a ampliação da atuação da Guarda Municipal. Vamos 
integrar as ações da prefeitura, criando ambientes mais humanos, atuando na prevenção primária, 
qualificando e ordenando as áreas públicas, e assim garantir espaços urbanos mais seguros.  

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

a) Guarda Municipal:

• Modernizar e ampliar a atuação da Guarda Municipal, de acordo com a lei federal N0 
13.022/14, tornando-a efetiva no primeiro atendimento e na mediação de conflitos:

 ○ Utilizar metodologia de gestão com objetivos, indicadores, metas, e    
 responsabilização clara das entregas e acompanhamento;  

 ○ Atualizar o plano de carreira, cargos e salários utilizando, principalmente, o   
 desempenho como método de progressão; 

 ○ Capacitar e valorizar continuamente o guarda municipal com o objetivo de torná-lo  
 um mediador de conflitos;

• Reforçar os programas de capacitação em: (I) orçamento, finanças e logística: (II) 
análise criminal e inteligência de segurança pública; (III) tecnologia da informação; (IV) RH 
em desenvolvimento do CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes); e (V) estratégia de 
segurança pública no âmbito municipal;

• Designar o comando da GM-Rio a um servidor de carreira da própria instituição;

• Resgatar as Unidades de Ordem Pública (UOP) integrando-as com as inspetorias da 
Guarda Municipal nos bairros;

• Criar áreas e corredores de tolerância zero;

• Redefinir o planejamento de distribuição de guardas municipais, de forma a torná-lo 
complementar à Polícia Militar - PM; 

• Criar um destacamento de operações especiais, altamente capacitado e armado para dar 
suporte à atuação da GM e trabalhar em parceira com as forças policiais do Estado do Rio de 
Janeiro e do Governo Federal;

• Introduzir um protocolo específico para o atendimento às mulheres, crianças, idosos e 
público LGBT, vítimas de violência.
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b) Prevenção:

• Criar uma agenda transversal de redução da transgressão à ordem pública;

• Incentivar a criação de uma Força Estadual e Intermunicipal de Ordem Pública e Segurança 
Cidadã, com o propósito de trazer outros municípios para o processo e atuar em grandes 
eventos dos municípios;

• Propor melhorias em aspectos de urbanização, como iluminação - integrando-a com 
câmeras de monitoramento conectadas ao Centro de Operações Prefeitura do Rio -, 
drenagem, pavimentação e regularização fundiária.

c) Informação:

• Integrar o sistema de vigilância eletrônica e banco de dados da GM-Rio com a da Policia 
Militar;

• Expandir a atuação do Centro de Operação da Prefeitura para também servir como centro 
de segurança e inteligência da GM-Rio, reforçando a integração com o Centro Integrado de 
Comando e Controle do Estado - CICC:

 ○ Aproveitar o investimento em equipamentos de segurança feito para os jogos   
 olímpicos; 

 ○ Utilizar dados vindos das diferentes secretarias municipais e seus colaboradores;

• Capacitar gestores aptos a coletar e analisar informações, sobre os diversos indicadores 
de risco e proteção associados à agenda preventiva;
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> 5. Mobilidade Urbana
Os objetivos principais em relação à Mobilidade Urbana são: melhorar o acesso, integração e a 
qualidade dos transportes públicos, incentivar a população a utilizar os meios de transportes coletivos e 
alternativos, melhorar o trânsito na cidade reduzindo a emissões de CO2, melhorar a gestão do transito, 
e acabar com a indústria de multas. 

Também é do interesse estratégico do Município estabelecer parcerias com o Estado e a inciativa 
privada para viabilizar a expansão da rede metroviária e a melhoria da qualidade dos serviços do sistema 
ferroviário. 

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

a) Integração física, tarifária e operacional do transporte público:

• Atualizar o mapeamento de todos os locais de integração e apontar as reais situações 
e intervenções necessárias, com propostas que permitam melhorar de forma gradual as 
integrações verificadas;

• Promover a integração físico-operacional dos modais públicos que atendem a cidade do 
rio de janeiro;

• Implantar prioritariamente ligações transversais facilitando as integrações física e 
operacional;

• Priorizar o uso do transporte estruturante através de integração física, operacional e da 
circulação de linhas municipais integradas pelo menos com uso de BRS;

• Trabalhar junto ao Estado pela implantação da integração tarifária entre o Metrô, ônibus 
municipais e BRTs;

• Apoiar o Estado, na ampliação e qualificação do transporte de alta capacidade sobre 
trilhos, com as seguintes prioridades: 

 ○ Metrô: viabilizar o trecho da linha 2, Estácio-Carioca-Praça XV; 

 ○ Trem: implantar nível de serviço equivalente ao do Metrô nos trechos Central-  
 Deodoro e Deodoro-Santa Cruz.

• Implantar um modelo tarifário e de bilhetagem que incentive o uso do sistema de alta 
capacidade, gerando maior eficiência energética e menor impacto ambiental;

• Adotar bilhetes múltiplos, com desconto em contrapartida, por exemplo, ao tempo de 
validade;

• Qualificar o uso de sistemas inteligentes para o controle da operação das linhas ônibus.

b) Estações e Acessibilidade:

• Estabelecer parcerias com o Estado e a iniciativa privada para disponibilizar melhores 
condições de acessibilidade nas estações de trem do município;
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• Implantar um conjunto de intervenções em abrigos e pontos de parada, tais como: 
cobertura, acessibilidade e, segurança;

• Reforçar a fiscalização para garantir a acessibilidade no sistema de ônibus municipal;

• Elaborar e implantar, em parceria com o Estado e a iniciativa privada, um conjunto de 
investimentos em áreas do entorno das estações, incluindo o “enterramento” de estações nos 
principais centros de bairro;

• Rever as estações do sistema de BRT ampliando as estações sobrecarregadas.

c) Demanda em modais não motorizados individuais:

• Ampliar os bicicletários e incentivar a construção de garagens de bicicletas;

• Ampliar as ciclovias onde possam se integrar com os transportes de alta e média 
capacidades;  

• Implantar ciclovias em áreas de pedestres aos domingos e feriados, criando e integrando 
áreas de lazer;

• Fazer campanha de conscientização e educação da população sobre a utilização das 
ciclovias;

• Realizar estudos e implementar recomendações para diminuir acidentes.

d) Sistema Viário:

• Desenvolver estudos e projetos para adotar instrumental técnico adequado nas soluções 
de trânsito; 

• Estimular o desenvolvimento de aplicativos para gerenciamento dos sistemas viários e de 
transportes;

• Investir na capacitação de técnicos para trabalhar com planejamento e implementação de 
planos de mobilidade;

• Implantar um plano específico de logística de carga;

• Criar espaços de estacionamentos integrados perto de estações da rede de transporte de 
massa, incentivando o procedimento de estacionar e viajar em modais coletivos;

• Estruturar a rede viária para aumentar a capilaridade do sistema e oferecer mais opções 
para deslocamentos fora dos eixos viários.

e) Modais de menor capacidade: 

• Valorizar o serviço de taxi para que ele preste um serviço de melhor qualidade aos 
usuários, dando-lhe flexibilidade e competitividade compatíveis com o novo ambiente de 
serviços veiculares de transporte individual de passageiros, que deve atender à politica de 
mobilidade urbana e ao interesse público;
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• Reavaliar e ampliar o Sistema de Transporte Público Local (vans), inserindo-o de fato 
na política de mobilidade do município, para que possa cumprir efetivamente seu papel no 
atendimento aos usuários;

• Concluir a implantação do Sistema de Transporte Comunitário (cabritinho) e a 
regulamentação do mototaxi;

f) Questão Institucional:

• Apoiar de fato a criação, junto com o Estado, de um ente metropolitano de interesse 
comum para que as políticas de transporte, logística, planejamento urbano, gestão e 
execução sejam realizadas de maneira coordenada entre Estado e municípios;

• Criar um canal de comunicação com a população para receber ideias, sugestões e críticas 
construtivas que possam ajudar a Prefeitura a melhorar o acesso ao transporte público com 
pequenos investimentos, sem grandes obras.

g) Acabar com a indústria da multa:

• Promover a sinalização horizontal (pintura no asfalto) e vertical, alertando sobre a 
velocidade máxima na via e a existência de radar e identificando a sua localização; 
 
• Modernizar todos os semáforos - lâmpadas de led e temporizadores;

• Orientar a GM-Rio a dar prioridade à orientação e prevenção.
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> 6. Meio Ambiente, Sustentabilidade e 
Saneamento
O meio ambiente, a sustentabilidade e o saneamento estarão no centro de nossas políticas públicas.  
O patrimônio ambiental da cidade é uma das suas maiores riquezas.  Proteger e recuperar o meio-
ambiente deve ser um objetivo permanente.   Devemos inovar nas politicas públicas para garantir uma 
maior resiliência da cidade, para fazer frente aos riscos decorrentes das mudanças climáticas. 

O Rio de Janeiro convive em pleno século XXI com problemas do século XIX.  Cerca de 30% dos 
domicílios (1,4 milhões de cariocas) não tem coleta de esgoto. Dos cerca de 70% restantes, menos da 
metade têm esgoto tratado. Indicadores de saneamento do município revelam problemas operacionais 
graves. O encaminhamento de soluções verdadeiras ao problema do saneamento, por sua vez, está 
intimamente relacionada com saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento econômico. 
 
Quando o tema é coleta de lixo e fornecimento de água, a situação do acesso aos serviços é um pouco 
menos critica, mas a qualidade é extremamente precária. A intermitência no fornecimento de água ainda 
está presente em varias comunidades, e na baixada fluminense o problema é crônico. Quanto ao lixo, 
como não existe coleta adequada, as poucas redes de esgoto e drenagem existentes entopem, piorando 
a situação. Contribui para a precariedade dos serviços a falta de pessoal, de lixeiras e caçambas, além 
da pouca colaboração da população, o que reforça a necessidade de realização de amplas campanhas 
de conscientização e educação, principalmente nas escolas.

Diante destes desafios, desenvolvemos um conjunto de propostas abaixo agrupadas nos seguintes 
subtemas: saneamento, tratamento de resíduos, incentivos ao reparo de danos ambientais, agricultura 
de alto valor agregado ou familiar, e cidadania.

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

a) Saneamento:

• Ser parceiro do Estado e outros municípios da região metropolitana na implantação de 
politicas públicas para mitigar a poluição da Baia da Guanabara e do sistema lagunar, através 
de negociação com o Estado do Rio de Janeiro, suas agências e companhias (como a Cedae), 
e apoiado nos novos dispositivos legais e de responsabilidades do Município;

• Desenvolver processos para solucionar a questão do saneamento no município.  O foco 
será em áreas não atendidas pela Cedae:

 ○ Estruturar o Núcleo Municipal de Saneamento Básico para regular e fiscalizar o   
 setor;

 ○ Consolidar o conceito do projeto com estudo de viabilidade operacional e   
 econômico-financeiro; 

 ○ Validar o projeto com as partes interessadas: entes governamentais, reguladores,  
 empresas e sociedade civil; 

 ○ Atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico (Água e Esgoto); 

 ○ Desenvolver um projeto de saneamento para as comunidades; 

 ○ Estimular projetos baseados em estações de micro tratamento.
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• Com relação à Baia de Guanabara, trabalhar com o Estado para:

 ○ Viabilizar a interligação do esgoto proveniente do Centro da cidade com a estação  
 da Alegria;

 ○ Implantar um programa de filtragem dos sólidos grosseiros da bacia hidrográfica. 

• Trabalhar a bacia hidrográfica em todas as dimensões (lixo e saneamento dos rios, 
educação ambiental, etc.);

• Criar cinturões de proteção aos corpos hídricos;

• Melhorar a drenagem do município para diminuir alagamentos;

• Utilizar a biotecnologia para reduzir custos (menos material a ser dragado e transportado) e 
obter melhores resultados nos corpos hídricos como as lagoas (e mesmo a baia);

• Maximizar o uso de fontes de recursos externas nas soluções de saneamento, buscando 
parcerias com a iniciativa privada.

b)	 Tratamento	de	resíduos:

• Criar fiscalização e regulação para melhor triagem do entulho, reaproveitando os resíduos 
da construção civil, produzindo agregados que podem ser usados na construção civil e 
CDR (combustível derivado dos resíduos). Além disso, também podem ser utilizados como 
combustível na indústria cimenteira;

• Estimular novas formas de suporte econômico para as plantas de usinas de reciclagem e 
energia (incineração). 

c) Criar incentivos ao reparo de danos ambientais:

• Elaborar projeto de incentivos ao empreendedor que assumir o compromisso com a 
efetividade da medida compensatória;

• Criar um zoneamento econômico-ecológico;

• Desenvolver e implantar um plano de arborização urbana; controle de poda de arvore para 
que possa ser reciclada como biomassa ou adubo;

• Ampliar o reflorestamento das encostas e áreas degradadas. 

d) Agricultura e horticultura de alto valor agregado ou familiar na Zona Oeste:

• Desenvolver agricultura e a horticultura de alto valor agregado em regiões com vocação 
para tal (ex.: Guaratiba);

• Criar um currículo técnico, quiçá uma escola, para profissões relacionadas à 
sustentabilidade: formação de jovens em idades entre 16 e 30 anos para atuarem como 
agentes de transformação em regiões carentes do Rio, tornando-os agentes de transformação 
de seus espaços;

• Organizar novos projetos, a partir da base de dados originada no Cadastro Ambiental Rural – CAR.
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e) Cidadania:

• Preparar, valorizar e motivar os garis para atuar como agentes de preservação e 
educadores ambientais;

• Incentivar aos cidadãos a se tornarem responsáveis pela manutenção e proteção do meio-
ambiente de sua região;

• Promover campanhas de conscientização e educação sobre preservação do meio-
ambiente e saneamento, principalmente nas escolas.

f) Ampliar e promover a defesa e proteção aos animais:

• Estimular politicas públicas modernas e convênios com sociedades de proteção aos 
animais;

• Criar campanhas de conscientização relacionadas à defesa e proteção dos animais.
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> 7. Cultura
O Rio de Janeiro é protagonista na cena cultural do país.  É a nossa maior vocação, se entendermos 
cultura como tudo aquilo que uma coletividade produz e a define em relação aos demais grupos. Dentro 
desse conceito, a produção de bens artísticos e de entretenimento também tem grande importância 
econômica e social. 

O Rio é a cidade da bossa nova, do chorinho, samba e funk, do carnaval, das feiras de artesanato e moda, 
do Rock in Rio, do Festival do Rio de cinema, do Anima Mundi, das artes plásticas, do teatro, dança, 
entre tantas outras manifestações culturais. Somos a capital do audiovisual, com grandes produtoras 
instaladas na cidade. A produção de arte e entretenimento reforça a marca poderosa da nossa cidade. 

Nosso plano irá reforçar o continuo desenvolvimento da cultura, da arte e educação, da indústria 
criativa, contribuindo para a melhora de vida comunitária e do bem estar, em parceira com a sociedade 
e entidades envolvidas em cultura.

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

a) Ampliação do investimento em cultura:

• Reforçar o orçamento da cultura através de acesso a fundos educacionais e parcerias com 
o setor privado e a projetos em arte e educação;  e,

• Desenvolver formas para que os recursos obtidos nos equipamentos e eventos do 
município sejam reinvestidos na área cultural.

b) Integração da educação e cultura:

• Estimular a parceria das Secretarias de Educação e Cultura e a indústria da cultura, 
incentivando a visita de alunos às peças de teatro, recitais musicais, e outros conteúdos 
culturais; 

 ○ Trazer a cultura para dentro das escolas, com politicas públicas de contrapartidas,  
 dando prioridade ao ambiente escolar.

• Mobilizar e capacitar os professores da rede educacional na área da cultura.

c) Descentralização cultural:

• Promover uma agenda cultural mais equilibrada para todas as regiões da cidade;

• Melhor utilização de equipamentos culturais existentes;

• Aprimorar o projeto das lonas culturais que podem também promover a integração entre 
cultura e escola;

• Estimular o desenvolvimento de distritos criativos, a exemplo de outras capitais mundiais, 
contendo incubadora, indústrias criativas, e negócios relacionados;

• Desenvolver fomento específico para a manutenção de companhias permanentes de 
corpos artísticos, como teatro, dança;

• Apoiar festivais de música, teatro, dança e artes plásticas estudantis;
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• Promover editais de pequeno porte para intervenções artísticas de rua e ocupação do 
espaço público.

d) Capacidade ociosa de equipamentos culturais do Município e estímulo ao 
desenvolvimento do mercado da cultura:

• Revitalizar os teatros da rede municipal, em ordem de prioridades, em parceria com a 
iniciativa privada; 

• Organizar uma agenda cultural que transforme o Rio em um destino para todos os meses 
do ano;

• Criar uma programação para as escolas de samba e o carnaval de rua fora de seu período 
tradicional;

• Estimular, na agenda escolar, a visita de estudantes aos equipamentos culturais e 
esportivos, viabilizando o transporte através de parcerias.

e) Formação de artistas:

• Ampliar a atuação geográfica e qualidade das escolas existentes, através de convênios e 
outros mecanismos de parceria.

f) Valorizar o patrimônio material e imaterial:
 
• Valorizar e proteger as identidades de cada bairro através dos saberes locais, colônias de 
pescadores, escolas de samba, comidas típicas dentre outros;

• Utilizar o patrimônio como espaço de manifestações culturais permanentes.

g) Desburocratizar o processo de autorização de eventos:

• Facilitar a atração e organização de eventos;

• Criar sistema multidisciplinar integrado para concessão de autorização para realização de 
eventos em áreas públicas e privadas;

• Simplificar a renovação de autorização para eventos realizados de forma regular e 
periódica;

• Garantir o apoio da Prefeitura e seus serviços para a organização de eventos de interesse 
da cidade.
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> 8. Urbanização, Infraestrutura e Habitação
O plano de desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro deve ser integrado com os órgãos 
responsáveis pelas áreas de urbanização, infraestrutura, transporte e mobilidade, habitação e 
desenvolvimento econômico e social.  Iremos priorizar projetos em áreas degradadas com infraestrutura 
urbana e eixos de transporte público de alta capacidade.  Estes projetos devem ser reconhecidos pela 
qualidade da obra, pelo beneficio à população, incluindo acessibilidade, e também pela sua estética e 
sua integração à paisagem da cidade. 

Os programas de habitação para os cariocas irão considerar a necessidade de urbanização das 
comunidades, sua integração com a infraestrutura e a integração com a cidade.   

No que se refere à eficiência, desburocratização e transparência dos processos de licenciamento de 
obras privadas, vamos avançar na criação de um órgão centralizador das licenças de obras.

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

a) Planejamento Urbano:

• Reforçar a capacidade de planejamento urbano da Secretaria de Urbanismo;

• Designar macro funções para coordenar áreas afins;

• Estimular e implantar novas Operações Urbanas Consorciadas que gerem investimentos 
em infraestrutura e mobilidade;

• Integrar dados dos diversos setores da Prefeitura, com o propósito de aprimorar o 
planejamento urbano;
• Implantar, em parceria com o Estado, a criação de programas de habitação, escolas, 
centros de empregos, entre outros concentradores de produção ou atração de viagens, nos 
eixos de transporte de alta capacidade, para aumentar a eficiência da rede e melhorar a 
mobilidade, pela reduzindo a demanda por deslocamentos cotidianos mais longos;
• Trabalhar em conjunto com a Secretaria de Transportes para melhorar as políticas e 
investimentos de uso do solo integrado, de forma a reduzir, no médio e longo prazo, a 
necessidade de mobilidade urbana;

• Investir, em parceria com a iniciativa privada, em uma carteira de projetos estruturantes 
para a cidade, que já devem estar devidamente analisados e aprovados, de forma que eles 
possam ser desenvolvidos quando a oportunidade surgir;

• Investir em projetos urbanísticos nas comunidades.
 
b)	 Licenciamento	de	obras:

• Criar um órgão multidisciplinar, com poder de decisão, que fará a análise completa de 
processos, com o objetivo de acelerar a concessão de licenças;

• Propor a modificação da legislação urbanística, a partir de um amplo estudo realizado 
pelos órgãos atuantes nas áreas de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação – dar seguimento 
às atuais modificações do código de urbanismo;
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• Responsabilizar, nos projetos privados, o projetista, o profissional responsável pela obra e 
o empreendedor, a partir de um entendimento com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 
CAU e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. 

c) Qualidade das obras públicas:

• Garantir que as obras somente serão iniciadas após a aprovação de projetos executivos; 

• Fortalecer o Instituto Pereira Passos para que ele participe ativamente nos projetos 
urbanísticos da cidade;

• Zelar para que as obras públicas estejam de acordo com os padrões urbanísticos, 
arquitetônicos, de ambiência da cidade e de acessibilidade.

d) Recuperação de prédios vazios:

• Revitalizar os prédios vazios que se encontram em áreas centrais e estratégicas para 
projetos habitacionais ou outros empreendimentos;

• Buscar a regularização de benfeitorias e fundiária, quando possível, através de uma 
força tarefa de procuradores municipais para advogar no patrocínio de comunidades. Serão 
excetuadas regularizações fundiárias em encostas de risco, em áreas frágeis, em áreas de 
patrimônio cultural ou em áreas ambientais protegidas.

e) Projetos Habitacionais no Centro e no Porto:

• Promover leis que incentivem projetos habitacionais no Centro e no Porto, como, por 
exemplo, isentar dos Certificados do Potencial Adicional de Construção – CEPAC, os projetos 
habitacionais.

f) Programas Habitacionais Populares:

• Incentivar programas habitacionais populares existentes;

• Promover pollíticas públicas de proteção a população residente em áreas de risco, bem 
como estimular a implantação de política habitacional de baixa renda;

 ○ Criar uma carteira de terrenos do município que estejam disponíveis e sejam aptos  
 a empreendimentos habitacionais populares para oferecê-los como oportunidades  
 para novas habitações em programas habitacionais que atendam os pré-requisitos  
 de planejamento urbano. 

• Criar territórios multi-renda, integração mais democrática do espaço público;

• Trabalhar com construções já existentes, incluídas as comunidades: projetos de melhorias 
habitacionais.
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g) Cidade Inteligente (“Smart City”):
 
• Incentivar a ampliação e implantação rede elétrica inteligente (“Smart Grid”) em novas 
edificações;

• Promover a substituição da iluminação pública por lâmpadas e sistemas mais eficientes e 
conectados à rede;

• Estimular a utilização do reuso da água pluvial, energia solar e tetos verdes;

• Liderar a organização da gestão do subsolo (infraestruturas diversas) em áreas 
estratégicas.
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> 9. Gestão Pública, Funcionalismo e Finanças
O Rio de Janeiro é o município campeão em número de secretarias, muitas criadas para acomodar 
coalizões e indicações políticas, sendo ocupadas por pessoas sem a necessária qualificação para o 
cargo e inexistindo sinergia entre as secretarias.  Iremos desaparelhar, reestruturar a administração 
pública e usar novas tecnologias para aprimorar e dar mais eficiência à gestão. Para criar um ambiente 
propício para negócios e atrair novos investimentos para o Rio, existe a necessidade de modernizar e 
desburocratizar o município. Nossa gestão terá como marcas a ética, a transparência e o cuidado com 
o dinheiro público.

Para que a população tenha melhor serviço da prefeitura é importante que ela tenha um bom atendimento.  
Dificilmente isso acontece quando se tem servidores insatisfeitos.  Há a necessidade de uma revisão da 
estrutura e investimento nos processos de recursos humanos (RH) para valorizar o servidor, principalmente 
através da implantação da cultura de qualificação permanente associada à revisão do plano de cargos 
e salários.  

Para reequilibrar as finanças será necessário um intenso trabalho do lado da realização e ampliação de 
receitas, uso eficiente de recursos, reestruturação do endividamento, e encaminhamento da questão 
previdenciária. 

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

a) Aprimorar a gestão pública:

• Racionalizar a máquina pública da prefeitura com busca de eficiência e eficácia na gestão.  
Concentrar secretarias em “macro funções” (englobar mais de uma função), já utilizadas 
anteriormente com sucesso:

 ○ Reduzir o número de secretarias à metade, rever e simplificar a estrutura de   
 empresas públicas, fundações, e autarquias, inclusive eliminando cargos de livre  
 nomeação;

• Reestruturar as subprefeituras e administrações regionais, despolitizando-as e reorientando 
sua atuação no atendimento e na prestação de serviços à população;

• Fortalecer e modernizar os órgãos de planejamento e controle interno da Prefeitura 
(Controladoria Geral do Município); 

• Criar coordenadorias regionais para atendimento e encaminhamento dos processos da 
prefeitura assim como entrega dos documentos à população. Ex.: alvarás, certidões, etc.;

• Simplificar e informatizar todos os processos de licenciamento, concessões de alvará 
e autorizações em todas as áreas, incluindo as áreas de Urbanismo, Desenvolvimento 
Econômico, Transportes, Eventos, e Vigilância Sanitária;

• Fortalecer as parcerias, com formação de equipe para revisão e monitoramento dos 
contratos de gestão, convênios e etc.;
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• Assegurar o compromisso com a ética, transparência e monitoramento:

 ○ Garantir a conduta e transparência em todos os níveis da administração pública; 

 ○ Aumentar a transparência e publicidade das contas públicas;  

 ○ Aprimorar o monitoramento e a avaliação dos resultados dos programas da   
 prefeitura; 
 

 ○ Realizar parcerias com a sociedade para a definição de metas e acompanhamento  
 independente dos resultados alcançados.

b) Valorização do Servidor Público:

• Priorizar o servidor público na ocupação de cargos de chefia, na administração direta e 
indireta;

• Fortalecer a cultura da qualificação permanente associada ao Plano de Cargos e Salários 
das categorias do serviço público;

• Promover o restabelecimento do programa de financiamento imobiliário ao servidor 
municipal via rede bancária, com mensalidades consignadas em folha;

• Promover politicas de proteção aos direitos pessoais dos servidores.

c) Finanças:

• Aprimorar os sistemas de controle da arrecadação, revisando os processos e implantando 
tecnologia;

• Tomar as medidas necessárias para a realização dos créditos com base em auditoria a ser 
realizada; 

• Propor leis para arrecadação em contrapartidas urbanísticas, recuperação de tributos 
atrasados, mudanças tributárias e na administração patrimonial;

• Revisar e renegociar contratos com fornecedores, buscando descontos razoáveis 
praticados no mercado;

• Revisar despesas com vistas a cortes de processos e áreas desnecessárias;

• Aprofundar medidas para controle de gastos de concessionárias de serviços públicos;

• Propor e implementar um conjunto de ações para capitalizar a previdência do Município:

 ○ Auditar a situação dos fundos de previdência do Município; 

 ○ Implementar um conjunto de ações para capitalizar a previdência do Município ao  
 longo do tempo.

• Renegociação da dívida.



32

Plano de Governo: 2017-2020>
 

> 10. Esporte e Lazer
Todos os cidadãos, independente de suas idades, deveriam usufruir dos espaços oferecidos pela 
cidade, aproveitando seu clima, beleza e espaços privilegiados, o que ajuda a combater saudavelmente 
o estresse cotidiano de uma grande cidade.

A Cidade do Rio de Janeiro, com suas condições geográficas diferenciadas e após os Jogos Olímpicos, 
terá o esporte ainda mais incorporado no seu DNA, seja por lazer ou competição. O Rio ganhou novas 
instalações esportivas e parques olímpicos que, apesar dos sete anos de preparação, carecem de um 
planejamento para sua utilização após os Jogos. 

Iremos incentivar a utilização dos espaços oferecidos pela cidade, incluindo as novas instalações 
esportivas para a prática de esportes, que deve começar na infância e na adolescência, sendo um 
importante instrumento de desenvolvimento social. Além disso, propomos a criação de um calendário 
anual de atividades comunitárias, nacionais e internacionais.

Abaixo nossas propostas, organizadas nos subtemas:

a)	 Leis	de	incentivo:

• Desburocratizar os editais de incentivo;

• Definir diretrizes das politicas públicas para o esporte e incentivar projetos independentes 
que atendam a estas políticas; 

 ○ Criar mecanismo no qual projetos esportivos incentivados de alta visibilidade gerem  
 contrapartidas sociais e/ou educacionais em projetos esportivos. 

• Desburocratizar a obtenção de licenças e estimular projetos de esporte de médio e longo 
prazo e não apenas os grandes eventos.

b) Esporte escolar:

• Formular uma política de Educação Física em parceria com a Secretaria de Educação;

• Criar convênios com clubes sociais ou utilizar as praças em volta, caso uma escola não 
tenha estrutura para a educação física;

• Desenvolver, em parceria com a Secretaria de Educação, um projeto de olimpíadas 
escolares com esportes olímpicos diferentes em cada CRE, por período.  Após cada período, 
trocar o esporte da região (rodízio).

c) Projetos comunitários:

• Apoiar financeiramente a instalação de projetos comunitários de esportes,  priorizando a 
fonte de verbas externas;
 
• Reestruturar os núcleos e programas esportivos existentes, desaparelhando o uso político 
e priorizando profissionais das próprias comunidades.
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d) Instalações e equipamentos olímpicos pós-Jogos:

• Maximizar a utilização do legado olímpico em benefício da população, integrado com a 
educação, cultura e programas esportivos;

• Desenvolver uma agenda anual de competições nacionais e internacionais esportivas;

• Desenvolver programas, em conjunto com o Comitê Olímpico Brasileiro, as Federações 
Esportivas e o Ministério dos Esportes, para utilizar as instalações olímpicas no programa 
nacional de preparação de atletas de alto rendimento;

• Promover parcerias com as federações esportivas para fomentar as práticas de esportes e 
formação de atletas.

e) Áreas e Praças de lazer e esporte:

• Recuperar e zelar pelos espaços públicos destinados ao lazer e esporte público, 
priorizando os que podem dar maior impacto nas regiões mais carentes;

• Desenvolver parcerias com a iniciativa privada para implantar, modernizar, e manter os 
equipamentos e o mobiliário urbano para a prática de esporte em áreas públicas em todas as 
regiões da cidade;

• Ampliar e revigorar as áreas de lazer da cidade estimulando o fechamento de vias públicas 
durante o final de semana, para convivência, esporte, bicicleta e outros; 

• Expandir o programa “Bike Rio” para todas as regiões da cidade;

• Orientar a população que utiliza os equipamentos esportivos públicos por meio de 
profissionais de educação física.
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> 11. Limpeza e Conservação Urbana
Áreas públicas limpas e bem mantidas estimulam a população a frequentá-las, mas o Poder Público 
sozinho não é capaz de fazê-lo de forma eficiente.  A população tem que agir como se estivesse dentro 
de sua casa, evitando sujá-las, fiscalizando e utilizando seus equipamentos e patrimônio, sem danificá-
los.  Para isso são necessárias campanhas de conscientização e atuação mais incisiva do Poder Público 
e seus agentes.

A conservação e manutenção da cidade não tem merecido a devida atenção por parte da Prefeitura, 
que centrou seu foco nas grandes obras. A ambiência urbana tem se degradado rapidamente em todas 
as regiões da cidade.  As exceções estão nas regiões do entorno imediato das chamadas áreas de 
interesse olímpico.  Nosso programa propõe redirecionar a prioridade da Prefeitura no cuidado com os 
bairros, as comunidades e as pessoas.

A cidade do Rio de Janeiro é linda por natureza e é nossa obrigação mantê-la assim e aprimorá-la.  Seus 
extraordinários espaços públicos são um dos seus maiores ativos.

Abaixo, nossas propostas organizadas nos seguintes subtemas: 

a) Conservação e Iluminação Pública:

• Valorizar e modernizar a estrutura de conservação urbana da cidade, com foco no cuidado 
com as áreas públicas, bairros e comunidades;

• Reestruturar e fortalecer a área de conservação de monumentos e chafarizes, com o 
objetivo de garantir adequada manutenção do incomparável patrimônio histórico e artístico 
nos espaços públicos da cidade;

• Investir na ampliação e modernização do parque de iluminação pública do Rio, com a 
utilização de novas tecnologias, valorização da RioLuz e em parceria com a iniciativa privada.

b)	 Limpeza	Urbana:

• Melhorar eficiência na gestão, revisando, racionalizando e informatizando processos;

• Dar prioridade ao quadro técnico da Companhia Municipal de Limpeza Urbana – 
COMLURB - para a direção, cargos de chefia, e cargos operacionais;
 
• Revisar o plano de cargos e salários da COMLURB;

• Valorizar e qualificar os garis como agentes ambientais e de limpeza da cidade; 

• Otimizar os roteiros de coleta, utilizando sistemas modernos de análise de logística;

• Aprimorar o plano de atuação da COMLURB nas comunidades.

c) Resíduos da construção civil e dos entulheiros:

• Aproveitar os resíduos da construção civil e dos entulheiros, produzindo agregados que 
podem ser usados na construção civil e CDR (Combustível Derivado dos Resíduos), e que 
também podem ser utilizado como combustível na indústria cimenteira;
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• Incentivar fortemente o uso destes resíduos nas obras da prefeitura;

• Analisar a instalação no Caju de uma planta fabril especializada nesse serviço.

d)	 Tratamento	de	resíduos:

• Modernizar os equipamentos da estação do Caju, substituindo por equipamentos 
eletromecânicos mais eficientes, modernos e aumentando o processamento atual, ampliando 
a parceria com catadores; 

• Ampliar as instalações conhecidas como UTM – Unidade de Tratamento Mecânico -, que 
permitem a recuperação eficiente de recicláveis; 

• Implantar um programa efetivo de coleta seletiva na cidade;

• Desenvolver propostas de novas parcerias com os catadores.

e) Conscientização:

• Campanhas permanentes de conscientização da população sobre limpeza e conservação 
da nossa cidade, com a sua participação;

• Trabalhar com a Secretaria de Educação para incluir na grade escolar cursos sobre 
limpeza, conservação e saneamento, com visitas dirigidas às principais instalações.

f) Atendimento à população

• Reorganizar e modernizar o sistema 1746 de atendimento à população; 

• Incluir novas plataformas tecnológicas para facilitar a interação com o cidadão para maior 
visibilidade e transparência no atendimento das demandas;

g) Pegada Ecológica:

• Avaliar a viabilidade da substituição de combustíveis fósseis (ou redução de seu consumo), 
usados em sua frota, por outros, como biodiesel, diesel de cana de açúcar, etanol;

• Aplicar medidas de eficiência energética em toda as instalações da Prefeitura, espalhadas 
por toda a cidade, a maioria com instalações elétricas obsoletas e de alto consumo;

• Aproveitar a água de chuva em algumas instalações que justifiquem esta medida, como 
estações de transferência e grandes edificações;

• Adotar iniciativas não ligadas à motorização, como treinamento de motoristas (eco-driving) 
e pneus ecológicos (menos atrito) que permitem uma redução importante do consumo de 
combustíveis;

• Analisar a viabilidade da ampliação sustentada das instalações para compostagem das 
frações orgânicas dos resíduos, começando pelo aproveitamento dos descartes dos grandes 
produtores, como Ceasa, Cadeg, hortifrútis, hotéis, feiras e supermercados. 
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