
 
 

PROPOSTAS DEFENDIDAS PELO CANDIDATO 
 A PREFEITO  CAIO VIANNA 2021/2024  

 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

 
 

A - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA! 

 

1- Retomar em bases consistentes o Complexo Logístico e industrial - FAROL / BARRA DO 
FURADO, atraindo novas empresas ligadas as áreas NAVAL e OFF-SHORE, além de fomentar o 
desenvolvimento da INDUSTRIA PESQUEIRA NA REGIÃO, consorciado com o município de 
Quissamã. O complexo tem potencial de geração de muitos  empregos diretos e indiretos, através dos 
arranjos produtivos. 

2- Tornar o DISTRITO INDUSTRIAL DA CODIN modelo avançado de logística, com ofertas de 
tecnologia e suporte de infraestrutura para atrair novas empresas na perspectiva de negócios. Como 
contrapartida além do aumento da receita própria com sustentabilidade, teria a absorção da mão-de-
obra do município. 

3- Criação do Conselho de politica econômica de forma paritária conforme lei orgânica. 

4- Apoiar a implantação de ARRANJOS PRODUTIVOS INOVADORES POR REGIÕES 
PRODUTIVAS, promovendo a descentralização com a oferta de empregos localmente diversificada. 
Exemplo: Polo de Cerâmica na baixada, doces em Guarus, pescados no Farol, em conjunto com 
entidades de classe e Sebrae. 

5- Reestruturar o FUNDECAM como agência de fomento, visando atender PEQUENOS E MICRO 
EMPREENDEDORES com recursos próprios e Grandes e médios investimentos através da análise 
e validação de projetos para captação de recursos junto BNDES, AGERIO e outros órgãos de fomento. 

6- Transformar a CODEMCA ( Cia de Desenvolvimento de Campos ) num órgão de suporte ao 
empreendedorismo, através do desenvolvimento de novas ideias e da atração de novas empresas para 
se instalar no município, além de remover da sua estrutura a administração dos cemitérios públicos da 
cidade. 

7- Em conjunto com as universidades tornar o PARQUE TECNOLÓGICO DO NORTE 
FLUMINENSE centro de referencia no desenvolvimento científico da região, propondo PPI (Parceria 
Pública de Investimentos) nos diversos segmentos de nossa economia, tais como: ambiental, turístico, 
lazer, saúde, transporte e outros. 

8- Incluir o município nas demandas do novo MARCO REGULATÓRIO DO GÁS. 

9- Reavaliar o código tributário viabilizando a competitividade das empresas locais e permitindo a 
atração de novas empresas. 

10- Criar  ZONAS ESPECIAIS DE NEGÓCIOS, em quatro eixos fundamentais – A) Logística no 
corredor da BR 101; B) Agronegócios e Parques de energia limpa na Baixada Fluminense; C) Fomento 
as Indústrias e pequenos  negócios na CODIN em parceria com o governo do estado; 4- Industria e 
serviços   na Rota do Porto do Açu. 

 

 

 

 



11- Utilizar o CEPOP, como local de Treinamento, para aulas EAD e capacitação de jovens na faixa 
até 29 anos, aproveitando as oportunidades do programa primeiro emprego do governo federal e da 
Carteira Verde e Amarela. Além do uso para atividades de cultura e lazer. 

12- Fortalecer junto a Petrobras a utilização do HELIPORTO DO FAROL, com o propósito de 
garantir a manutenção do emprego e movimentar a economia na região, mas principalmente o 
desenvolvimento da rede hoteleira do Farol de São Thomé. 

13- Fortalecer a ação dos consócios regionais  

14- Fomentar através do associativismo e cooperativismo a ECONOMIA CRIATIVA 
SOCIALMENTE INCLUSIVA, como: marisqueiras, projeto cerâmica da Uenf, doces, turismo, 
gastronomia, artesanato, teatro, visando garantir complementação de renda mensal às famílias do 

município. 
15- Retomar o programa HABITACIONAL DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS DE 
BAIXA RENDA, em convênio com o governo federal, em função da geração de emprego e renda 
através dos arranjos produtivos nos diversos segmentos envolvidos nestas atividades. 

16- Concluir as obras do SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD dotando o comércio 
ambulante da cidade de melhores condições de trabalho e mais segurança para clientes e fornecedores. 

17- Implantar o PÓLO REGIONAL DE LOGÍSTICA, aproveitando a localização estratégica do 
Município no corredor da BR-101, através de fornecimento de infraestrutura e procedimentos 
desburocratizados 

18 - Estudar a CADEIA PRODUTIVA DOS NEGÓCIOS DO PORTO DO AÇU, adotando o slogan 
( um porto de oportunidades) visando gerar emprego e renda no município, através da oferta de mão 
de obra, dos contratos com empresas locais, além da oferta de residência fixa para familiares em função 
de educação, cultura e lazer para os trabalhadores do Complexo do Açu.  
19 – Implantação no Município de um PORTO SECO, facilitando importação e exportação, bem 
como a instalação de empresas distribuidoras de produtos importados e a exportação de produtos 
Nacionais. 
 

B-  CIÊNCIA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA  

 

1- Implantar o POLO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ACELERADORA DE STARTUPS 
(TIS), visando incentivar o empreendedorismo e a visão inovadora, através de convênio com entidades 
públicas e privadas que atuam no município. 

2-. Criar o FUNDO MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA constituído e 
gerido pelo poder público municipal, em convenio com Universidades e Instituições vinculadas. Os 
recursos alocados neste fundo serão usados na pesquisa tecnológica e Desenvolvimento de novas 
tecnologias com foco no desenvolvimento sustentável do município 

3- Implementar o projeto NAVEGAR É PRECISO 2.0, nos mesmos moldes desenvolvido na gestão 
do ex-prefeito Arnaldo Vianna, com abrangência maior nos bairros periféricos, nos distritos, pontos de 
ônibus e locais públicos de adensamento urbano, com cursos profissionalizantes prevendo as novas 
oportunidades de trabalho geradas. 

4- Desenvolver o programa “INTERNET TOTAL” levando tecnologia de banda larga a todas as 
unidades escolares do município, dotando-as de laboratório para pesquisas e desenvolvimento de 
trabalhos escolares. 

6- Fortalecimento do projeto de incubadora de empresas, com apoio a Tec Campos e a criação de 
outras  

7- Apoio as startups do Município para inserção na cadeia produtiva da região. 

8- Modernização da estrutura de tecnologia da PMCG  

9- Inserção do conceito de inovação na comunidade escolar, através de palestras e apoio a projetos  



10- Parceria com universidades para implantação da politica de inovação do município, criando um 
conselho da politica de inovação e tecnologia. 

11- Apoio  ao desenvolvimento de projetos de inovação  que atendam a demanda da região.  

        Ex: projetos de Mobilidade urbana, saúde, Meio ambiente.  

 

C - AGRICULTURA   

 

1- Aumentar o índice de PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA no orçamento público do 
município, visando novos investimentos no setor de agronegócios, retomando as vocações naturais do 
município e ampliando a área plantada por hectare no município.  

2- Manter em condições de trafego todas as ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO, facilitando o 
escoamento da produção e evitando prejuízos ao produtor rural pela perda da produção. 

3- Instalar PATRULHAS MECANIZADAS em toda ÁREA rural do município, aumentando a 
produtividade do setor e mantendo a qualidade de vida dos produtores rurais.  

4- Ampliar o PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, através do projeto de Hortas 
Comunitárias visando estimular a produção de hortifrutigranjeiros, com fornecimento para as escolas 
do município e o excedente comercializando nas feiras comunitárias do município. 

5- Revitalizar a CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E DO GADO DE CORTE, com implantação 
de cooperativas e pequenas fabricas de derivados de leite nas localidades de produção.  

6- Fortalecer a AGROINDÚSTRIA DA CANA com apoio aos agricultores, através de projetos de  
irrigação atuando em conjunto com entidades representativas do setor. 

7- Implantar a CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
Rurais, para facilitar o escoamento da produção sem intermediários, como mecanismo de apoio ao 
desenvolvimento de novas culturas na região, apoiando desta forma pequenos agricultores e 
revitalizando a agricultura familiar.  

8- Introduzir e desenvolver NOVAS TECNOLOGIAS NO SETOR AGRÍCOLA do município em 
parceria com o COLÉGIO AGRÍCOLA visando aumentar a produtividade por hectare plantado,  
através da distribuição de mudas e do desenvolvimento de técnicas  agrícolas. 

9- Criar um programa para CAPACITAÇÃO DOS FILHOS DE AGRICULTORES em parceria 
com o COLÉGIO AGRÍCOLA, agregando novos conhecimentos as práticas usuais produtivas 
estimulando a permanência do pequeno produtor rural em suas bases no interior. 

10- Apoiar a indústria da PESCA ARTESANAL DO MUNICÍPIO, através de politicas especificas 
para o setor, em convênio com colônias de pescadores do Farol.   

11- Revitalizar o FUNDECANA ( Lei 7903 de 18.4.2007) com a retomada do financiamento para o 
plantio de cana no município com inovação e melhoria dos seus canaviais, priorizando os projetos de 
irrigação,  gerando emprego e renda para o trabalhador rural, fixando o homem no campo e retomando 
uma das vocações naturais do município. 

12- Instituir programas de ENSINO AGROPECUÁRIO E PESQUISA, em parceria com a UENF, 
UFFRJ, FAETEC., além de revitalizar o CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA AGRÍCOLA, 
constituído na forma da lei, como órgão formulador do desenvolvimento geral das atividades rurais da 
região. 

13- Fortalecer o SETOR AGRÁRIO através da AGRICULTURA FAMILIAR, apoiando o pequeno 
produtor  com insumos,  mecanização, logística e comercialização, consorciado com EMATER, 
COLÉGIO AGRÍCOLA E SENAR. 
14- Possibilitar a participação e o acesso do PEQUENO PRODUTOR RURAL ao programa 
municipal de alimentação escolar e ao programa estadual, direcionando a produção excedente para os 
centros de comercialização do município. 



15 – Projeto de irrigação com apoio aos agricultores em financiamento, técnica, novas 
tecnologias, equipamentos. 
16 – Projeto meu companheiro – com foco nos animais abandonados em parceria com os grupos 
de resgate de animais, ONGS, CCZ, UENF. 
17- Projeto em parceria com entidades do setor para mecanização gradativa da colheita da cana, com 
a preparação desses trabalhadores em outros mercados de trabalho.   
 
 
D- INDÚSTRIA,  COMÉRCIO E SERVIÇOS.  
 

 1- Praticar a POLITICA TRIBUTÁRIA de incentivo ao investimento com atualização do código 
tributário e da lei orgânica, permitindo ao município ser competitivo na região, aumentado desta forma 
a base de contribuintes e fortalecendo a receita próprio de modo sustentável. 

2- Apoiar a implantação de ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, com ênfase nos setores 
tradicionais e estruturados do município (cerâmica, móveis, construção civil, metal mecânico, 
confecção, agroindústria, químico, doces, bebidas, dentre outros) 

3- Incentivar às EMPRESAS LOCAIS a competitividade no fornecimento de insumos, matéria-prima 
e pequenos arranjos produtivos, visando o acesso aos mercados geradores de emprego e renda da região 
como: Porto do Açu, Macaé - Setor de óleo e gás.  

4. Prover infraestrutura para instalação de CONDOMÍNIOS INDUSTRIAIS em áreas de interesse 
empresarial, bem como a reformulação do DISTRITO INDUSTRIAL DA CODIN, atraindo grandes 
investimentos e fortalecendo a cadeia produtiva empresarial. 

5- Revitalizar a utilização do SHOPPING ESTRADA, com apoio aos lojistas instalados no seu 
entorno, modernização da área e incentivo para apresentação cultural na sua área de lazer, 
principalmente voltados à ecologia e sustentabilidade ambiental.  

6- Revitalizar o CENTRO DA CIDADE com melhoria do visual, infraestrutura de transito e 
mobilidade urbana em parceria com as entidades representativas como CDL, ACIC e CAJORPA, 
visando torná-lo polo atrativo de visitação, gastronomia e compras. 

7- Prover nova iluminação, mais segurança, retirada da população de rua, calendário de eventos e 
conservação das áreas e prédios históricos tombados pelo patrimônio público na ÁREA CENTRAL 
DA CIDADE.  

8- Identificação e estruturação dos polos  comerciais – polo central e polos satélites  

9- Projeto de consolidação do comércio de Campos como polo regional - divulgação, organização e 
valorização do comércio local. 

10- Os projetos serão desenvolvidos com a participação das entidades locais e sociedade civil 
organizada. 

11- Implantação do projeto integrado de legalização e desburocratização- espaço com representantes 
dos órgãos envolvidos na abertura de empresas, com o apoio do SEBRAE, para ações que sejam 
presenciais  

12 – Ampliação dos serviços e procedimentos de legalização que possam ser feitos de forma digital, 
agilizando os serviços e o atendimento ao empreendedor e a sociedade  

13- Capacitação dos fornecedores locais para inserção nas compras de órgãos públicos e de grandes 
projetos regionais  

14- Fiscalização orientadora para micro e pequenos empresários  

 

 

 

 



 E- EDUCAÇÃO e CULTURA 

 

 1- Ampliar o programa “ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL”, via expansão da carga horária 
dos alunos, INTEGRADAS com as áreas do esporte, ciência, cultura, além de possibilitar 
REFORÇO ESCOLAR para os alunos do Ensino Fundamental nos 1° e 2° Segmentos. 

 2- Promover através da rede escolar do município consorciada com o Estado o programa  
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (EJA) visando a erradicação do analfabetismo 
funcional, focando nos bairros mais distantes e nas áreas mais populares de maior adensamento 
urbano.  

3- Aumentar o INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, base para alfabetização, 
construindo creches e escolas em tempo integral, oferecendo estimulação cognitiva para prevenir 
defasagens nos períodos iniciais do Ensino Fundamental, garantindo acesso de todos a bibliotecas, 
laboratório de informática e quadras poliesportivas. 

4- VALORIZAR O CORPO DOCENTE E DISCENTE do município, incentivando a 
capacitação em todos os segmentos de forma sistêmica, tendo em vista as necessidades e carências 
da rede escolar do município, atuando nas diversas prioridades (Alfabetização, Ensino fundamental, 
creches),  
5- Retomar o programa de BOLSAS UNIVERSITÁRIAS em convenio com as Instituições 
particulares de ensino; possibilitando a formação técnica e acadêmica a todos os munícipes, como 
política pública de inclusão social além da oferta de igualdade de oportunidades no mercado de 
trabalho. 

6-  Elaborar Políticas Públicas de CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, visando melhorar a 
qualidade de ensino e fortalecer a aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino com foco nos 
indicadores das avaliações do Ideb;  

7- Dotar a rede publica municipal de LABORATÓRIOS PARA PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO, trabalhando a parte cognitiva e laboral com projetos integradores e 
interdisciplinares. 

8-  Junto com o EJA, Implantar o projeto “ PRÉ-VESTIBULAR PÚBLICO,” capacitando alunos do 
Município para disputar competitivamente vagas nas Universidades Públicas, tipo UENF; UFF; UERJ, 
IFF; 

 9- Melhorar no âmbito das unidades escolares, a ACESSIBILIDADE ESCOLAR, garantido 
segurança e integridade física dos portadores de necessidades especiais ou de mobilidade reduzida, 
assegurando o direito de ir e vir previsto na Lei de Diretrizes Básicas da Educação  e na Constituição 
Federal de 1988; 

10- Criar no município um CENTRO DE REFERÊNCIA PARA O PROFESSOR, espaço virtual 
de capacitação, aprimoramento e interação, visando à difusão de boas práticas da educação, além da 
troca de experiências entre os corpos discentes e docentes do município. 

11- Criar o OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL para disponibilizar de modo 
transparente informações da rede municipal de ensino, individualizadas por cada unidade escolar; 
creches e eventos públicos da secretaria.  

12- Desenvolver o programa BANDA LARGA NAS ESCOLAS, levando internet com conexão 
rápida a estudantes do Ensino Básico na rede pública e à população. 

13- Estimular a participação das escolas no processo de avaliação da educação básica em consonância 
com as metas DA PROVA BRASIL, SAEB E ENEM. 

14- Melhorar a qualidade do ensino e buscar a EQUIDADE NA REDE MUNICIPAL, independente 
das condições social, econômica, étnico racial e cultural da população. 

15- Retomar o Programa de ASSISTÊNCIA AO SUCESSO ESCOLAR visando o atendimento de 
alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental que apresentam defasagem no que se refere a leitura, 
escrita e raciocínio lógico. O programa tem por objetivo combater os índices de fracasso e repetência 
escolar oportunizando aos educandos o processo de aquisição da alfabetização. 



16- Incentivar e garantir a FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICADA do professor, por meio 
de programas de formação com os dirigentes, coordenadores pedagógicos além de cursos de extensão 
e pós-graduação em instituições de ensino superior. Acreditamos na tese de que “não existe política 
educacional sem investimento no professor”. 

17- Ampliar e sistematizar os RECURSOS FINANCEIROS para a educação junto ao Governo 
Federal. 

 

F - SAÚDE, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA 

 

1- Definir como prioridade a reforma da base estrutural do HGG e entregar em pleno funcionamento 
no primeiro ano de governo. 

2- Manter o abastecimento regular de medicamentos NOS POSTOS DE SAÚDE para pacientes 
diabéticos, hipertensos e com doenças pulmonares; estabelecendo o programa do Pé Diabético em 
todas as unidades de saúde do município. 

3- Não permitir FALTA DE MEDICAMENTOS para atender as demandas médicas da população, 
através da revitalização do quadro de medicamentos da Farmácia Popular. 

4- Prover todos os postos de saúde do município com a presença obrigatória de MÉDICOS, 
ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, visando receber e acolher com carinho 
pacientes e familiares. 

5- Dotar as unidades de saúde do município de ELETROCARDIÓGRAFO, TOMÓGRAFOS 
COMPUTADORIZADOS para facilitar diagnósticos e evitar descolamentos para as unidades 
centrais. 

6- Dotar os hospitais SÃO JOSÉ, URURAÍ, SANTO EDUARDO, TRAVESSÃO E AS 
UNIDADES DE SAÚDE DE BAIXA GRANDE E DO FAROL DE SÃO TOME DOS SERVIÇOS 
DE RAIO X, visando facilitar diagnósticos e acelerar a recuperação dos pacientes, evitando sobrecarga 
nos hospitais da cidade. 

7- Buscar entendimento com a FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES para integrar os 
internos da Faculdade de Medicina de Campos no atendimento primário e secundário de toda rede de 
saúde do município atuando com relatórios sistêmicos e protocolos atualizados. 

8- Descentralizar o SERVIÇO DE FISIOTERAPIA para as unidades locais, visando que pacientes 
obesos e portadores de doenças articulares possam realizar sua terapêutica perto do local onde residem, 
evitando deslocamentos e sobrecarregando unidades centrais. 

9- Apoiar integralmente o PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL do município com apoio as 
entidades filantrópicas que atuam neste segmento através da participação efetiva de profissionais da 
área de saúde mental do município. 

10 – Revitalizar os Programas da TERCEIRA IDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE como 
prioridade em todos os níveis de governo, provendo medicina preventiva e propiciando lazer através 
dos centros criados para estas finalidades. 

11- Integrar TODA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, zerando fila para exames e cirurgias, 
priorizando prontuários e estoques de medicamentos, além da reformulação no sistema de gestão da 
Central de marcação de consultas principalmente para as especialidades: ortopedia, angiologia, 
dermatologia, pediatria e ginecologia.  

12- MELHORAR INDICADORES DE ATENDIMENTO nas modalidades da saúde bucal, 
nascidos vivos, consultas pré-natal, exames preventivos ginecológicos e mamografias, prevenção 
do câncer de próstata, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção do câncer, prevenção de 
doenças ocupacionais, prevenção de doenças crônicas, aumento de números de partos normais. 

13-Aumentar o número de LEITOS DE UTI NOS HOSPITAIS PÚBLICOS (HGG E HFM) e 
garantir condições de trabalho a todos os seus profissionais.  



14- Estabelecer parâmetros para COBRANÇA DE PROCEDIMENTOS aos planos de saúde dos 
atendimentos realizados na rede pública, além dos serviços realizados na rede municipal em 
pacientes provenientes de outros municípios. 

15- Incentivar a rede de hospitais conveniados à abertura de mais LEITOS DE UTI para garantir 
normalidade no sistema de regulação e no encaminhamento de pacientes graves com especialidades 
não atendidas pela rede pública. 

 

G- ODONTOLOGIA 

 

1- Manter em situações normais de uso os EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OS 
CENTROS DE ODONTOLOGIA do município, a fim de reativar esse serviço, atualmente 
semiparalisado por falta de manutenção adequada. 

2 – Apoiar integralmente ODONTOLOGIA PÚBLICA MUNICIPAL, na promoção a SAÚDE 
BUCAL, adquirindo novas Unidades Odontológicas Móveis (UOMS) para atendimento 
principalmente a população dos bairros mais distantes. 

3- Valorizar as EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (ESB) do município, provendo toda a infraestrutura 
necessária ao atendimento da população de baixa renda. 

4- Estabelecer parceria com UNIFLU, visando à realização de estágio e convênios diversos na área de 
Odontologia. 

5- Criar POLICLINICAS ODONTOLÓGICAS nos distritos sanitários para atender demandas dos 
programas de saúde do trabalhador, garantindo o acesso dos moradores das comunidades distantes e 
dos portadores de necessidades especiais aos serviços odontológicos regionalizados; 

 

H-  MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

1- Implantar o PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,  

de acordo com a politica Municipal de resíduos , normatizando as ações no município .  

2- Modernizar SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO e controle ambiental, garantindo 
o desenvolvimento do município de forma sustentável, adequando e equacionando seus procedimentos 
técnicos e legais. 

3- Criar o POLO REGIONAL DE EMPRESAS DE RECICLAGEM   ofertando em convenio com 
universidades, cursos de educação ambiental para empresas e escolas do município. 

4- Criar o ORÇAMENTO VERDE NO MUNICÍPIO, com alocação de recursos provenientes do 
ICMS Verde, impostos e outros, realizando ações efetivas de proteção e conservação ambiental; criação 
da ouvidoria verde para coletar sugestões e reclamações relativas à gestão ambiental municipal,  

5-  CONSOLIDAR E ESTRUTURAR as áreas de proteção ambiental ( APAs ) na Serra do Itaoca,  
Lagoa de Cima, Lagamar, Parque Municipal do Taguaruçu. 

6- Implantar o SISTEMA GEORREFERENCIADO AMBIENTAL, objetivando maior agilidade e 
eficácia nas ações de fiscalização e licenciamento ambiental, contribuindo para o monitoramento do 
uso e ocupação do solo, em especial nas Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente 
– APPs e Reservas Legais; 

7- Implantar o Programa de coleta seletiva de LIXO NAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL, 
educando e conscientizando para a sustentabilidade ambiental, através de campanhas educativas nos 
lares, comercio e escolas do município; 

8- Criar o "PROJETO ÁGUA É VIDA" com a recuperação da manutenção sistêmica das Lagoas, do 
município, canais integradores e áreas alagadas próximas ao mar, revitalizando suas nascentes e áreas 
verdes.  



9- Criar o programa de FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL VOLUNTÁRIA, envolvendo moradores 
na conscientização e na fiscalização ambiental através de denúncia pelo 0800. 

10- Implantar um polo de geração de ENERGIA A RENOVÁVEL E LIMPA, como vocação natural 
do município através da atração de empresas de geração de energia eólica, energia solar, pelo grau de 
luminosidade do município aliado a topografia plana e grande incidência de ventos no litoral. 

11- Adoção de programa de compras públicas sustentáveis  

12- Estruturar a coleta seletiva de lixo em todo o município em parceria com as cooperativas de 
Reciclagem  

13 - Implantação definitiva do Parque Municipal.  

14 - Implantação de áreas verdes e bosques conforme definido no plano Diretor  

15- Ampliação da rede de recebimento de resíduos no Município e implantação de estrutura de 
acompanhamento do descarte, com controle das empresas que transportam resíduos no Município. 

16 - Criação do SELO VERDE para empresas  

17 - Criação do projeto Jovem aprendiz Ambiental 

18 – implantação do sistema de gestão integrada de resíduos, desenvolvido em parceria como polo 
de inovação do IFF, possibilitando as empresas e ao poder publico uma gestão eficiente dos resíduos 
gerados no município 

 

I - SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA  

 

1. Integrar e modernizar as AÇÕES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA de forma 
transparente, participativa, visando garantir qualidade de vida aos moradores de Campos dos 
Goytacazes. 

2. Adotar um MODELO DE GESTÃO INTEGRADA de segurança pública municipal, com 
representantes da sociedade nas discussões com os outros poderes e esferas governamentais. 

3. Alterar a estrutura da Secretaria de Segurança  Pública  incorporando em sua prática a 
gestão/monitoramento dos planos de segurança local e setorial, através do uso de plano de metas 
e de indicadores de avaliação. 

4. Ampliar o sistema municipal de VÍDEO MONITORAMENTO em todo circuito central da cidade, 
visando aumentar a segurança do cidadão e a diminuição da violência e do furto.  

5. Fortalecer a GUARDA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, visando a uma 
atuação mais efetiva e racional, com ênfase na preservação da vida e do patrimônio e na legislação para 
eventos populares.  

6. Reestruturar o ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, realizando treinamento sistêmico, 
adotando novas práticas de abordagens, visando coibir práticas ilegais na logística de transporte. 

7. Promover a pesquisa e a inclusão das ciências aplicadas à REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE, 
bem como interagir com a comunidade acadêmica para realizar estudos visando ao entendimento mais 
apurado do fenômeno da violência/criminalidade. 

8. Realizar PESQUISA DE VITIMIZAÇÃO, objetivando estabelecer o diagnóstico do quadro da 
violência/criminalidade, bem como do nível de serviço prestado pela segurança pública. 

9. Dar continuidade a implantação no município da LEI FEDERAL 13.022/14 com relação a Guarda 
Municipal, promovendo a adequação do regime de trabalho dos agentes de segurança pública do 
Município. 

10-  Aprimorar a RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL; como medida protetiva para 
alunos e professores da rede municipal de ensino, além de proteger o patrimônio público. 



11- CAMPOS PRESENTE: Aumentar o efetivo da Policia Militar nas ruas através de um convenio 
formado pela PMCG e PMERJ. 

 

J- GESTÃO INTEGRADA  E  TRANSPARENCIA PÚBLICA  

 

1- Manter em permanente atualização o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, 
garantindo ao usuário e a população em geral total fidelidade nos dados apresentados e nas informações 
disponibilizadas. 

2- Garantir a realização de todos os processos licitatórios realizados por todos os órgãos que compõem 
a estrutura de governo, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, respeitando as prioridades legais 
como MEI e pequenas empresas.  

3. Fortalecer a Ouvidoria geral do município através do CANAL 0800, tornando-a um instrumento de 
comunicação oficial do cidadão com o município.  

4-  Criar o Comitê de PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA; visando dar 
mais efetividade e transparência aos recursos públicos, possibilitando, desta forma a condução de 
políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade; 

5- Estimular o APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, visando o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores voltados à melhoria na prestação dos serviços.  

6- Implementar o PLANO DE FOMENTO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO, visando 
diminuir a médio ou longo prazo a dependência da receita dos royalties do petróleo, face a possibilidade 
real de modificação do critério de repasse que está sendo analisado pelo STF. 

7- Garantir os repasses para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO bem como a 
estruturação de salários e carreira no âmbito do servidor abrangendo todas as categorias. 

8- Descentralizar a gestão pública em UNIDADES REGIONAIS visando maior agilidade e poder de 
decisão, ligadas diretamente à secretaria de gabinete do Prefeito. 

9- Implantar uma POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS moderna e profissional, que valorize o 
funcionalismo, incentivando a capacitação permanente, premiando o desempenho com uma política 
salarial justa, equitativa e referenciada no mercado. 

10- Formalizar o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO no que se referem aos 
conceitos de cidade inteligente, criativa e verde, reavaliando as concessões e permissões estabelecidas 
pela prefeitura. (água, gás, eletricidade, transporte, telefone, lixo). 

 

L- ESPORTES  E LAZER 

 

1- Ampliar  O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO NO ESPORTE, oportunizar o desporto de base 
nas U.E. e nas vilas olímpicas, implantando o esporte na praça, trabalhar a cidadania através do esporte 
e atividades direcionadas para os idosos. 

2- Criar ESCOLINHAS DE FUTEBOL, VÔLEI, BASQUETE, handebol e outras modalidades de 
esporte amador nos bairros e distritos, criando estrutura necessária para realizações de competições.  

3- Criar o Projeto “ESPORTE É VIDA”, aulas de Taekwondo e Capoeira com alunos em sua maioria 
constituída por jovens de todas as faixas de idade, também Ginástica Localizada, Ginástica e 
Alongamento  e Hidroginástica, que  são  frequentados por jovens e senhoras da terceira idade. 

4- Resgatar a modalidade do REMO para os jovens aproveitando a passagem do Rio Paraiba,   
modalidade esta que já colocou Campos como referência deste esporte no estado e no país. 

5- Retomar as atividades esportivas no Farol de São Tomé, com a volta do Projeto “FAROL – 
ESPORTE O ANO TODO”, que será implantada nos Clubes Náutico e São Tomé. Contaremos com 
várias atividades esportivas desde a Natação, Hidroginástica como a Capoeira e Taekwondo. 



6- Implantar ESCOLINHAS DE NATAÇÃO nos Clubes  Esportivo Rio Branco, Escola Técnica 
Federal e Automóvel Clube Fluminense, Tênis Clube e outros.  

7- Proporcionar ATIVIDADES FÍSICAS PARA TODAS AS IDADES, através das Academias ao 
ar livre em praça pública com acompanhamento de profissionais especializados.  

8- Apoiar os CLUBES DE FUTEBOL DE NOSSA CIDADE, para que eles possam representar 
melhor nossa cidade e desenvolver projetos na base. 

9- Criar projetos sociais aproveitando a estrutura do CEPOP para atividades de cultura e lazer, 
principalmente em atividades filantrópicas. 

10- Definir em espaços públicos áreas para a prática de esportes radicais, caminhadas e eventos 
esportivos aos domingos e feriados prolongados, implantação ciclovias inteligentes interligando todo 
o perímetro urbano da cidade. 

11- Apoiar os JOGOS UNIVERSITÁRIOS anuais, onde a universidade campeã vai representar o 
município em sua modalidade nos torneios estaduais e nacionais com patrocínio da municipalidade. 

12- Modernizar a ORLA E A PISTA DA BEIRA-RIO, em ambos os lados, para corridas e 
caminhadas diárias. 

13- Criar dentro da FME a DIRETORIA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 
para promover anualmente as olimpíadas de Esportes Paraolímpicos. 

14 – Criação de um programa especial de apoio as atividades esportivas e de qualidade de vida que 
são desenvolvidas no município, (Corrida, Ciclismo, voo livre, trilhas de moto e Bike, standup, esportes 
náuticos, pesca esportiva, etc ) 

 

M- Turismo 
1- Investir no TURISMO DE EVENTOS, TURISMO RURAL E ECOLÓGICO, TURISMO 
CULTURAL E RELIGIOSO E NO PROJETO FAROL PERMANENTE, mantendo as feiras de 
inverno, bem como os circuitos gastronômicos. 

2 – Melhorar e sinalizar a infraestrutura de acesso às áreas turísticas do município, divulgando através 
de QR CODE em locais de grande circulação como; portais turísticos, rodoviárias, hotéis e pousadas 
da região. 

3- Qualificar os colaboradores das empresas do SETOR DE TURISMO DE CAMPOS, atraindo 
cursos de guia turístico, restabelendo passeios turísticos de trem e  City tour nas visitas ao Patrimônio, 
cultural, turístico e arquitetônico do município. 

4- Retornar o CARNAVAL PARA FEVEREIRO na cidade de Campos, em consonância com o 
desejo das entidades carnavalescas da cidade, ofertando opção a quem não deseja sair da cidade neste 
período 
5- Estruturar em parceria com os empresários do setor a rede de sustentabilidade do Turismo – 
Hotéis, transporte, restaurantes, pousadas, guias. 
 
6 – Investimento em projeto turístico com foco no Rio Paraíba do Sul. 
  
7 – Definição dos polos de Turismo rural e ecológico, implantando portais em cada área, com jovem 
aprendiz ambiental, guias turísticos, orientando e controlando o acesso. (portal do Imbé, lagoa de Cima, 
Imbé, Farol, etc ) 
 

N- ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 

1- Consolidar a gestão integrada da ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A ÁREA DE SAÚDE, visando 
promover a Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e a área de Gestão do SUAS com 
competência de Vigilância Socioassistencial, Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - 
FMAS e Programa Bolsa Família - PBF; 



2- Promover ações que contribuam para assegurar À PESSOA COM DEFICIÊNCIA o pleno 
exercício de seus direitos básicos, em especial os direitos à Educação, Saúde, ao Turismo, ao Lazer, à 
Assistência Social, ao Transporte Público e à Cultura; 

3- Articular iniciativas e apoiar projetos voltados à implementação das políticas de promoção, proteção 
e defesa dos DIREITOS HUMANOS em todos os níveis de governo,  consorciadas com a sociedade 
civil organizada, associação de moradores, conselhos municipais, estaduais e federais. 

4- Respeitar o direito as individualidades, o livre pensar e se expressar e à LIBERDADE 
RELIGIOSA, mantendo a laicidade como política de governo. 

5- Retornar o VALE ALIMENTAÇÃO. 

6- Retomar o restaurante popular – central. 

7- Política específica para população de rua em parceria com entidades e sociedade, com 
implantação DO HOTEL URBARNO – juntar esforços e recursos para atender os moradores de rua, 
em locais apropriados e com acompanhamento psicológico. 

8- Implementar a COZINHA COMUNITÁRIA nos bairros em parceria com empreendedores locais, 
possibilitando acesso da comunidade a alimentação de qualidade. 

9- BANCO DE ALIMENTOS – adquirir alimentos da agricultura familiar do pequeno agricultor, 
arrecadar alimentos, das redes varejistas e atacadista que estão fora do padrão de comercialização mais 
sem restrição de caráter sanitários para consumo, para doação as entidades sociais do município.  

 

 O – Mobilidade Urbana SUSTENTÁVEL. 
 

1-Implantação do BILHETE ÚNICO;  

2-Criação de espaços estruturados para bicicletários públicos; 

3-Ampliação e modernização das ciclovias, 

4-Criar corredores que integrem diferentes tipos de transportes; 

5-Melhorar a logísticas para reduzir a quantidade de veículos pesados na área urbana. 

6-Construir e melhorar calçadas para promover acessibilidade; 

7-Incentivar o uso de transporte sustentável; 

8-Estruturar um modelo integrado de transporte público, ouvindo a população, os permissionários e os 
rodoviários, visando garantir o transporte público de qualidade, com regularidade de horários.  

9-GESTÃO INTELIGENTE dos Estacionamentos público e privados através de aplicativos, utilizando 
inteligência artificial de computadores para informar vagas disponíveis, com isso diminuindo a 
circulação desnecessárias de veículos a procura de vagas promovendo assim um melhor fluxo no 
trânsito. 

 

 

 

 

 



P - Gestão e eficiência pública 
 

- Valorização e estimulo ao servidor Publico  Municipal  

- Capacitação  do servidor  da PMCG em tecnologia para melhor atendimento ao cidadão e maior 
eficiência no atendimento 

- Modernizar a estrutura tecnológica da PMCG 

- Realização de estudo junto com representantes dos servidores para melhor aproveitamento do 
efetivo, nas áreas de maior demanda  

- Levantamento da necessidade de cargos de confiança e RPA para adequação a realidade do 
Município; 

- Redimensionamento da necessidade no número de superintendências e estruturas;  

- Entrega dos imóveis alugados e melhor aproveitamento da estrutura própria da PMCG;  

- Remanejamento dos órgãos da estrutura publica para que estejam unidos por setores em unidades 
físicas únicas; 

- Estudo dos equipamentos públicos para melhor aproveitamento e possibilidades de PPP,s 
,concessões e desmobilização de ativos ; 

- Utilizar os imóveis das áreas de saúde e educação para outras atividades compatíveis e com 
eficiência de gestão; 

- Estruturar a secretaria de fazenda visando a valorização dos servidores, aumento da base de 
contribuintes e melhor eficiência na arrecadação; 

- Implantar metas trimestrais por setores com estimulo aos resultados através da metodologia de 
Gestão estratégica onde haverá acompanhamento constante dos resultados de cada setor; 

- Rever contratos e forma de atuação das empresas contratadas com avaliação constante  

- Implantar o programa Compre em Campos visando aumentar o índice de compras e a valorização 
das empresas locais nas compras da PMCG, diminuindo custos e principalmente gerando emprego, 
renda e riqueza dentro do município, com retorno em impostos para PMCG. 

- Avaliação constante dos cargos de DAS, com decisões rápidas observando aos resultados da 
avaliação. 

- Criação do comitê consultivo e de acompanhamento dos resultados, com participação da 
sociedade; 

- Priorizar ações nos setores que tragam resultados imediatos para a população 

- Gestão energética eficiente nos órgãos públicos, modernizando a matriz energética com uso de 
energias renováveis; 

- Foco especial na gestão dos gastos da saúde e educação, que correspondem aos maiores 
investimentos e precisam trazer resultados compatíveis para a população; 

- Implantação de um programa de compliance;  

- Implantação total do pregão eletrônico  

- Projeto de MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, com equipes formadas por agentes 
monitorando a operacionalização dos serviços prestados a população. 

- Retomar as OBRAS INTENRROMPIDAS no MUNICIPIO, evitando o desperdício dos 
recursos públicos e incentivando a geração de empregos na construção civil.  

- CRIAÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO INTEGRADA. 


