
 

PROGRAMA DE GOVERNO do PCdoB de Campos dos 

Goytacazes 
 

Peça de Elaboração do Programa de Governo de Roberto Henriques, Candidato a Prefeito 

de Campos dos Goytacazes. Tendo como Candidato a Vice Prefeito Maycon Maciel, pelo 

Partido Comunista do Brasil – PCdoB.  

O programa de Governo se materializa no planejamento de Curto, Médio e Longo prazo 

por meio de programas e ações, com suas respectivas metas e indicadores, alinhados aos 

eixos, diretrizes e objetivos estratégicos a serem executados na gestão dos anos de 2021 

a 2024.  

Programa resultante da interlocução com a população em um processo de Diálogos e 

consultas populares, junto aos profissionais, lideranças, entre outros membros da 

sociedade Campista e do Brasil.  

Este documento propõe um conjunto de debates e iniciativas estruturantes com o objetivo 

de modificar a realidade do nosso município. Materializado em eixos estratégicos, que 

representaram as necessidades levantadas pelo desejo popular.  

A partir dessa concepção em torno dos compromissos, não obstante a severa crise 

econômica que estamos enfrentando nos últimos anos, o Programa vem produzir projetos 

e programas a partir desses pilares, buscando soluções que concretizem uma gestão 

pública baseada na transparência, eficiência, responsabilidade fiscal e participação social. 

Para isto, foram aplicados avanços metodológicos importantes exigindo planejamento um 

caráter abrangente e multidisciplinar.  

Além de uma visão experiente, criteriosa e realista diante de uma programação 

orçamentária, financeira e justa para a execução de despesas em todos os órgãos da 

administração pública, balizadas no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e 

com a adimplência dos salários dos servidores públicos, estabelecemos um conjunto de 

elementos estratégicos para ser aplicado de forma justa, sem as distorções impostas por 

Governos passados e atual.  

Em primeira escala de importância, vamos imprimir na sociedade ações prioritárias 

agregadas a metas oriundas de Agendas Estratégicas, constituídas pelos compromissos 

firmados com a população e a adesão a projetos estratégicos.  

EIXOS TEMÁTICOS: 

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTOS SUSTENTÁVEIS: 

Turismo, Esporte e Lazer 

 

*Manter um calendário anual de atividades culturais;  

 

*Incentivar o Turismo para gerar renda e postos de trabalho; 

 

*Melhorar a infraestrutura turística; Segmentação, estruturação e dinamização da oferta 

turística; 

 

* Fomento ao Turismo Sustentável - Meio Ambiente, Cultura, Sociedade; 

 

*Estímulo ao Turismo Cultural;  

 



* Incentivo ao Turismo de Inclusão;  

 

*Promoção especial para o Comércio de Campos, como destino turístico de forma 

segmentada, evitando desperdícios de recursos públicos;  

 

*Elaborar um amplo pacote de ações de fortalecimento da governança, por meio de uma 

agenda estratégica entre setor público e privado;  

 

*Elaborar o Plano Municipal de Turismo. Importante para Organizar e definir as 

estratégias de desenvolvimento turístico.  

 

*Desenvolvimento do turismo Municipal, estruturando e fortalecendo destinos, produtos 

e equipamentos turísticos, sendo gerador de mais empregos, mais renda e mais inclusão 

social, de forma sustentável.  

 

• Elaborar o MAPATUR. Um Amplo Programa que irá planejar e planilhar todo Potencial 

Turístico de Campos dos Goytacazes.  

 

 

*Organizar parcerias com o setor privado do turismo no acesso a recursos provenientes 

de financiamentos nacionais e internacionais, para viabilizar a execução de projetos 

pautados por prévios processos de planejamento dos territórios priorizados, como uma 

das medidas para o desenvolvimento.  

 

* Organizar um Plano de Atração de Investimentos e a implantação de um Mapa do 

Turismo Inteligente e integrado a Cultura e a Educação no nosso Município.  

 

*Elaborar uma ampla pesquisa sobre os hábitos esportivos do município, que contribuem 

para o desenvolvimento deste Plano Municipal no sentido de subsidiar a formulação de 

ações estratégicas com vistas a assegurar o esporte como um direito social de cada um 

em curto, médio e longo prazo. 

 

*Promover ações e o incentivo às manifestações desportivas.  

 

*fomentar práticas desportivas formais e não formais, incentivando a participação de 

todos 

 

• Implementação da Universidade do Esporte, em Parceria com a Iniciativa Privada.  

 

• Implementação do Programa de Parceria com a Gestão do Futebol.  

 

• Investimento em práticas esportivas em Praças Públicas.  

 

• Promover a expansão do Esporte amador em suas diversas modalidades.  

 

• Adequar os espaços existentes, quadras, Praças, Vilas Olímpicas, aos diversos grupos 

interessados, como pessoas com deficiência, garantindo o livre acesso aos mesmos.  

 



• Retomar no município, a implantação de academias públicas estruturadas, que 

contemplem a quantidade mínima, adequada e necessária de equipamentos para a 

realização de atividades físicas.  

 

• Reforma e manutenção da infraestrutura esportiva e de lazer.  

 

• Desenvolver uma pesquisa para levantamento do perfil dos profissionais das áreas 

relacionadas a esporte e lazer, assim identificando oportunidades de desenvolvimento e 

capacitação profissional.  

 

• Promover a integração das entidades esportivas municipais com instituições de ensino 

públicas e privadas para o desenvolvimento de programas de ensino visando a capacitação 

profissional da área.  

 

Emprego e Renda 

* Estruturar formação e capacitação de micro e pequenas empresas, dando prioridade à 

área da economia criativa. Promover políticas de acesso das micro e pequenas empresas 

às compras públicas municipais.  

 

* Organizar convênios e parcerias entre bancos e agentes do BNDES, em conjunto com 

o SEBRAE, para disponibilização de linha de crédito, de capital de giro para micro e 

pequenas empresas, objetivando a criação de empregos em todas as regiões da cidade.  

 

* Criar o programa de Trabalho, Educação e Renda, voltado para a população jovem, 

como parte da estratégia da formação profissional e de combate ao desemprego, para 

atingir a população mais vulnerável com um programa de alta qualidade, aliando 

experimentação profissional e formação na mesma política pública, reduzindo os 

impactos do desemprego e da crise econômica.  

 

• As regiões periféricas do município serão priorizadas, com concessões de crédito, 

parcerias, soluções tecnológicas e com formação para o empreendedor nas faixas etárias 

e perfis mais atingidos pelo desemprego, como mulheres e negros. A aquisição pública, 

comercialização e consumo dos bens e produtos oferecidos por esses setores serão 

incentivados pelo governo municipal.  

 

• Desenvolver os centros de bairros e o comércio de rua. Realizar estudos de vocação 

econômica visando a criação de empregos e a qualidade de vida.  

 

• Incentivar o comércio popular individual e coletivo.  

 

• Fortalecer o programa de formação profissional público, por meio da criação da Rede 

Municipal de Trabalho e Renda. Priorizando parcerias com empresas na experimentação 

técnico-profissional e desenvolvido um sistema que articule os diversos programas e 

ações sociais.  

 

• Promover ações que contribuam para o aumento da renda da população com baixa renda.  

 

• Criação de micro unidades produtivas nas áreas rurais e urbano. 

 

• Elaboração do Plano Plurianual e de implementação do Orçamento Participativo.  



 

•Estabelecer políticas de inclusão, de fortalecimento dos direitos humanos, de combate às 

formas precárias de trabalho, e enfrentamento às formas de discriminação.  

 

• Desenvolver atividades que despertem o espírito crítico, cooperativo, associativo, 

através de discussão e reflexão de assuntos inerentes.  

 

• Realizar campanhas e eventos informativos com enfoque na importância da 

documentação para acesso a benefícios sociais e conquista da cidadania;  

 

Agricultura, Pecuária, piscicultura e Pesca 

 

* Fortalecer a agricultura familiar, urbana e periurbana, incentivando o aumento da 

produtividade e a diversidade da atividade agrícola por meio do modelo de produção 

orgânica; adequação das unidades produtivas, uso sustentável das áreas, com a criação do 

cinturão verde de agricultura periurbana, promovendo a recuperação ambiental, a 

reutilização dos resíduos orgânicos, através de processos de compostagem, e a ampliação 

de alimentos orgânicos na alimentação escolar.  

 

* Elaborar uma ampla rede logística moderna de abastecimento reforçando a 

característica social da cesta básica e ampliando a agricultura familiar e de orgânicos.  

 

• Promover ações conjuntas com EMATER e Órgãos afins, as quais busquem assistência 

técnica a produtores, bem como estímulo ao uso da informática/internet/bancos de 

dados/meteorologia.  

 

• Apoiar programas de desenvolvimento rural que privilegiem a diversificação da 

produção. Novas áreas como piscicultura, apicultura e fruticultura podem gerar novas 

rendas e oportunidades no campo.  

 

• Apoiar a participação em programas do setor, como os de reflorestamento, de irrigação.  

• Apoiar a manutenção e a melhoria da infraestrutura rural – estradas, bueiros – e dar 

suporte à execução de outras melhorias rurais.  

 

• Estimular a agricultura familiar.  

 

• Incentivos às pequenas lavouras irrigadas.  

 

• Apoio aos produtores rurais do município.  

 

• Incentivos à hortas domésticas.  

 

•Incentivar o acesso dos pequenos produtores rurais à cursos de capacitação.  

 

• Incentivo ao melhoramento genético do rebanho.  

 

• Trabalhos com nutrição e garantias sanitárias do animal.  

 

• Incentivo ao associativismo (organização rural e pesqueira) 

 



POLITÍCAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Educação  

 

Corrigir o fluxo escolar (distorção idade/série), alfabetizar com qualidade e na idade certa 

são ações fundamentais. 

Como praticamente a totalidade das matrículas do ensino fundamental são de responsabilidade 

dos municípios, estabeleceremos um programa de parceria técnica para acelerar esse processo, 

elevar o desempenho ao nível das metas do Índice de Avaliação da Educação Básica – IDEB. 

Implantação da nova base curricular comum. 

Incentivar a valorização da cultura local a partir da inserção dos saberes e fazeres nos currículos 

escolares, em concordância com as diretrizes da educação. 

 

Implementar, coordenar e avaliar ações voltadas para o desenvolvimento de uma política 

curricular, visando envolver técnicos e equipes escolares na implementação de mudanças no 

Ensino Médio que possibilitem garantir a todos os estudantes aprendizagem de qualidade, na 

perspectiva integral; 

 

Propor, acompanhar e avaliar ações de formação continuada dos profissionais da rede 

Municipais, fortalecendo o regime de colaboração; 

 

Propor ações de formação, de apoio pedagógico e de assessoria para elaboração de orientações 

curriculares tendo em vista garantir o fortalecimento da qualidade da educação pública. 

 

Criar um Centro de Apoio ao Professor 

 

Criar o Centro Municipal de Idiomas 

 

Ampliar o projeto de transporte escolar do município 

 

Projeto de Educação em tempo integral 

 

Criação de creches noturnas 

 

Saúde 

 

Garantir uma saúde pública de maior qualidade e mais humanizada 

Reestruturar os serviços de pronto-atendimento, adequando-os à demanda das diferentes 

regiões, Implantando serviços de 24 horas e compatíveis com as necessidades da população. 

Estimular a formação continuada dos profissionais da saúde 

Criação do Hospital da mulher 

Reformular o sistema de marcação de consulta 

Ampliação dos horários e especialidades nas UBS. 

Proposta de criação e universalização da cobertura do Programa Saúde da Família em todas as 

comunidades da cidade. 

Lei Municipal do parto humanizado no SUS. 

Ampliação do programa Municipal de reabilitação e apoio a dependentes químicos. 

Ampliação programa Municipal do cuidado à saúde mental. 

Valorização das carreiras e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde. 



Criar áreas de excelência no atendimento através da rede contratualizada. 

Elaborar um Amplo Programa Especial de Combate a Epidemia e a Pandemia por tempo 

indeterminada. 

 

Cultura 

 

Elaborar o Projeto “ARTE&ESCOLA” 

 

Contratar pessoal especializado para o arquivo público, museus e demais equipamentos 

comunitários ligados a cultura. 

 

Apoiar os Fazedores de Cultura. 

 

Implementar políticas culturais a partir das deliberações do Conselho Municipal de Cultura. 

 

Apoio a cultura popular do carnaval. 

 

Assistência Comunitária 

 

Promover ações integradas que visem assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições 

para promover o fortalecimento das práticas associativas e promocionais, que vise melhorar 

sua qualidade de vida. 

 

Fomentar a capacitação profissional e geração de emprego de pessoas com deficiência física.  

 

Implantar como política de Estado os programas de complementação de renda familiar.  

 

Ciência e Tecnologia 

 

Implantar o programa de praças digitais em todo o município; 

 

Articular com os centros tecnológicos locais atividades integradas; 

 

Instituir a Feira Anual de Ciências e Novas Tecnologias.  

 

POLÍTICAS PARA A GESTÃO PÚBLICA 

 

Coordenar as estratégias de tecnologia da informação e inovação, investindo em 

infraestrutura de tecnologia, e desenvolver a capacidade de a Prefeitura possuir autonomia 

tecnológica e de entrega das políticas públicas finalísticas com qualidade e eficiência no 

uso dos recursos públicos.  

 

Utilizar o poder de compra e decisão da Prefeitura como instrumento de fomento ao 

desenvolvimento econômico e tecnológico.  

 

• Incentivar a criação de um laboratório de desenvolvimento de aplicativos que permitam 

os cidadãos maior facilidade de acesso e uso dos serviços públicos, acompanhamento e 

transparência da gestão municipal.  

 



• Colocar a tecnologia como uma dimensão estratégica na formulação e execução das 

políticas, adotando práticas inovadoras de governança, gestão e financiamento.  

 

• Disponibilizar e integrar nossa base de dados com as diferentes Secretarias, permitindo 

maior capacidade de intervenção e eficácia em áreas como Saúde, Educação, Transporte, 

saneamento básico, prevenção e combate a enchentes e acidentes naturais, segurança 

pública Controle de Trânsito, etc.  

 

Compromisso com o servidor público 

 

Criar um calendário regular de pagamento da folha salarial; 

 

Construir junto com a representação sindical dos servidores públicos um plano exequível 

de valorização integral.  

 

Reconhecer a autonomia administrativa da PreviCampos, inclusive adotar o seu próprio 

corpo de servidores.  

 

Orçamento Público 

 

Debater com as representações da sociedade civil a composição do orçamento municipal; 

 

Constituir uma equipe técnica multidisciplinar para racionalizar o organograma, o 

fluxograma e despesas. Será tarefa permanente desta equipe técnica articula-se com todos 

os órgãos municipais para a elaboração de projetos para a capitação de recursos 

financeiros junto aos órgãos federais, órgãos estaduais, iniciativa privada e demais fontes 

possíveis. Ainda será tarefa desta equipe técnica assessorar os gestores dos recursos fundo 

a fundo, visando aumentar a participação do município junto as suas rubricas fontes.    

 

Manter equipe técnica permanente junto a Fazenda Pública para dentro das técnicas e 

regulação do tesouro municipal propor reforma fiscal, racional e exequível, será tarefa 

desta equipe apresentar um plano de melhoria da receita própria.  

 

Políticas para desenvolvimento urbano e infraestrutura: 

Projeto Bike Campos: A expansão de ciclovias e ciclofaixas, se colocam, para a 

população como medidas fundamentais para um modelo de acesso a cidade sustentável 

que se preocupe com o meio ambiente; 

 A ligação entre o extremo norte com o extremo sul do município, através de uma nova 

linha de ônibus, para que atravesse o município, fazendo essencialmente uma ligação 

entre as localidades mais distantes;  

Precisamos destacar também a importância da ampliação do Passe Livre Estudantil nos 

finais de semana, entendendo que a educação também está presente nos cinemas, espaços 

esportivos, culturais e parques.  Onde uma parcela desses estudantes não tem  acesso a 

esses espaços públicos. Criar o meio-passe estudantil universitário, entendendo que 

Campos é um importante pólo universitário; 

Rever o sistema de transporte implantado nos últimos anos, planejando para melhor 

atender a população; 



Criar linhas internas em Guarus. Para atender o fluxo de passageiros entre os bairros, sem 

precisar se deslocar para o Centro; 

Implantar o sistema de modernização semafórica, garantindo acessibilidade para os 

portadores de necessidades especiais. 

Obras e Urbanismo   

Criar uma comissão Permanente de Estudos e Conservação de vias. Esta comissão atuará 

constantemente analisando e recuperando sistematicamente as vias públicas do nosso 

município. Além de um programa de manutenção e recuperação das vias municipais 

localizadas na área rural do município, garantindo um melhor escoamento da produção 

rural e acesso da população.  

Garantir o direito à mobilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, a 

administração deve intensificar a ação na padronização das calçadas do município;   

Viabilizar e concluir as obras iniciadas e não terminadas;  

Criar um plano de obras estruturantes para as áreas urbanas e rurais. 

Meio Ambiente 

Criar Conselhos Municipais de Saneamento Básico, com o objetivo de formular, avaliar 

e revisar políticas públicas para o setor; 

 Implementar Plano Municipal de Recursos Hídricos;  

Implementar Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos; 

Implantar a modalidade de Educação Ambiental na rede de educação básica do 

município; 

 Ampliar as proteções e políticas ambientais consistentes, com fortalecimento das 

Unidades de Conservação e aprimoramento do licenciamento ambiental, associado ao 

reflorestamento urbano, recuperação e preservação de nascentes e matas ciliares; 

Estimular a economia sustentável em transição para uma economia neutra em carbono, 

com estímulo a empreendimentos ambientalmente certificados e implementação da 

agricultura orgânica e agroflorestais, em conjunto com a comunidade e a agricultura 

familiar; 

Coleta seletiva com inclusão social. 

 

 

 


