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APRESENTAÇÃO
A Campos que todos nós queremos é uma cidade moderna, tecnológica,
propositiva, ágil, eficiente, participativa, conectando pessoas e ideias para gerar
crescimento, empregos, inclusão social e produtiva.
Os nortes para essa Campos apontam para a reconstrução da cidade
antecipando hoje um futuro melhor, com modelo de gestão compromissado com
a aplicação ética e racional de recursos físicos, humanos e financeiros, colocando
pessoas em primeiro lugar.
Uma cidade que não vai olhar para trás e nem se paralisar frente aos
problemas e dificuldades. Porque sabe de sua história, da força de sua gente e de
sua importância para o Brasil.
Uma Campos que tem jeito, porque vai se unir, enfrentar desafios, discutir
soluções e fazer um governo de verdade com todos e para todos.
Uma administração pública em que o diálogo não será apenas uma figura
de retórica, mas estratégia permanente para integrar, recuperar, transformar e
impulsionar o Município.
Um governo para envolver e ouvir, decidir e implantar políticas públicas
capazes de atrair investimentos, empreendimentos, captar e gerar receitas,
recolocando Campos em seu posto de protagonismo histórico.
Um governo de todos nós, com a participação da sociedade civil,
segmentos produtivos, trabalhadores, profissionais liberais, empreendedores,
instituições, universidades, crianças, jovens e mulheres.
Uma Campos com você e por você.

Wladimir Garotinho e Frederico Paes
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PROPOSTAS DE GOVERNO

1. Gestão e Governança
2. Saúde
3. Assistência Social, Habitação e Inclusão
4. Educação
5. Agricultura, Pesca e Pecuária
6. Infraestrutura
7. Desenvolvimento Econômico e Turismo
8. Emprego e Qualificação Profissional
9. Tecnologia, Inovação e Energia
10. Ambiente Sustentável
11. Paz, Segurança Pública e Defesa Civil
12. Cultura
13. Esportes
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| 1. GESTÃO E GOVERNANÇA
I - Reforma Administrativa
Implementação de Reforma Administrativa, para garantir a qualidade de serviços,
reduzir custos e o tamanho da máquina pública municipal, além de ampliar a eficiência
do atendimento. Redução do número de secretarias e superintendências, de cargos
comissionados (DAS), funções gratificadas e jetons. Mapeamento e oportunização da
oferta de cargos de assessoramento a servidores efetivos, valorizando a carreira pública.

II - Otimização de espaços físicos e de serviços públicos
Redução da estrutura física de gestão pública, sem comprometer serviços,
centralizando atividades de natureza similar, otimizando e integrando espaços físicos.
Georreferenciamento de unidades e serviços, com redução de duplicidades e unificação
de atendimentos.

III- Inovação em governo cidadão
Uso intenso de sistemas e tecnologia de informação para aproximar o governo do
cidadão; ampliação de medidas de comunicação, governança e transparência;
promoção de reengenharia de processos e o melhor emprego do quantitativo de pessoal
dedicado ao atendimento à população.

IV- Fazenda e Receitas
Reestruturação da Secretaria de Fazenda, com uso intenso de tecnologia de
informação e inovação para ampliar a eficiência na geração, captação e gestão de
receitas, aumentando a arrecadação, sem aumentar tributos, tornando mais ágil o
contato com o contribuinte municipal, evitando o deslocamento físico até a sede da
Secretaria e facilitando o ambiente negocial.

V- Parcerias Campos
Programa de Parcerias Público-Privadas e de Concessões, para desenvolvimento
de ações e políticas públicas que garantam a prestação de serviços, impactem
positivamente a ativação da economia local, reduzam o custeio e impulsionem o alcance
do equilíbrio financeiro da Administração Pública Municipal.
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| 1. GESTÃO E GOVERNANÇA
VI- Gestão e Valorização de Servidor
Programa permanente de qualificação e valorização do Servidor Público
Municipal, para o resgate da autoestima, o fortalecimento dos laços internos, a
ampliação da produtividade e da eficiência, com a geração de ambiente favorável ao
atendimento à população.

VII- Defesa do Consumidor
Modernização da estrutura de Defesa do Consumidor, com ampliação de canais
de acesso à população, e elevação da oferta e qualidade dos atendimentos prestados.

VIII- Procuradoria Geral do Município
Modernização e Otimização do fluxo de trabalho, aumentando a eficiência e a
produtividade na análise dos processos, com a integração da Procuradoria ao processo
administrativo eletrônico, reduzindo custos, burocracia e tempo na análise de
expedientes.

IX - Conselho de Desenvolvimento
Implementação do Conselho Municipal de Políticas Públicas para o
Desenvolvimento, como ferramenta de relações institucionais e governamentais, dando
voz às entidades da sociedade civil no diálogo, formulação e apresentação de
planejamento estratégico para o crescimento econômico e a inclusão social produtiva
de Campos.

X- Critérios técnicos para nomeação
Adoção de critérios de perfil profissional, formação, experiência e notório saber
para indicação a cargos comissionados e funções de assessoramento na estrutura da
Administração Pública Municipal, contribuindo para o profissionalismo e eficiência do
quadro.
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| 2. SAÚDE
I - Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família
Promoção da assistência plena e atendimento às pessoas com resolutividade e
acolhimento, levando serviços médicos e cuidados aos bairros, distritos e localidades,
com foco na Atenção Primária de Saúde, com a implantação da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) com suas equipes. As UBSs funcionarão como base de apoio para a ESF e
terão conexão on line com a rede de assistência. Implantaremos os Distritos Sanitários
que serão polos de saúde com estruturas resolutivas compostas por equipes de
profissionais, Centro de Imagem, Laboratório e Farmácia para dispensação de
medicamentos. O objetivo final é termos uma resolutividade máxima nessas unidades.

II - Rede de Urgência e Emergência
Implantar o pleno funcionamento da Rede de Urgência e Emergência do
município, fortalecendo e recuperando o Hospital Ferreira Machado e o Hospital Geral
de Guarus. A conexão do fluxo de atendimento será realizada pelo SAMU, que
encaminhará o paciente para as UPHs, Hospitais de Emergência públicos (HFM e HGG)
e posterior transferência para os hospitais de referência nas especialidades específicas.
Implantar o fluxo de atendimento aos pacientes portadores das duas maiores causas de
mortes, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC), que serão
encaminhados para os serviços de referência da rede contratualizada. Implementar
políticas educativas de prevenção aos acidentes de motocicletas e outros veículos para
diminuir o alto índice de lesões incapacitantes e mortes. Todo o fluxo da Rede será
coordenado e definido pela Central de Regulação do município.

III - Unidade Pediátrica de Urgência e Emergência 24 horas
Transformar o PU de Guarus em Unidade de Urgência e Emergência Pediátrica em
regime de funcionamento 24 horas, com consultórios médicos, sala vermelha, sala de
nebulização, leitos de isolamento, estabilização, e sala de espera, garantindo
atendimento humanizado com eficiência, resolutividade e acolhimento na rede pública
municipal de Saúde.

IV - Tecnologia de Informação na Saúde
Uso da tecnologia de informação para integrar toda a rede de assistência, desde
as equipes da Estratégia da Saúde de Família (ESF), UBSs, UPHs, Distritos Sanitários,
Hospitais Públicos, Central de Regulação, SAMU e rede contratualizada. Implantação da
telemedicina, para laudos a distância, como Raios-x, Eletrocardiograma e pareceres de
especialistas, no auxílio à assistência básica e na rede de urgência e emergência.
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| 2. SAÚDE
V - Implantar SAMU e Central de Ambulâncias
Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com a criação
de Central de Ambulâncias, para atuar de forma integrada às urgências, em vias públicas
e residências, com a UPHs, Distritos Sanitários, Hospitais Públicos de Urgência (HFM e
HGG), e a rede contratualizada.

VI - Saúde Bucal
Reestruturar a rede de Assistência à Saúde Bucal, garantindo condições de
atendimento e de tratamento, com resolutividade e acolhimento. Universalizar,
conjugada ao Programa de Saúde na Escola, a assistência à saúde bucal das crianças,
que também serão contempladas no programa de vacinação.

VII - Saúde da Criança e do Adolescente
Política pública permanente de assistência à Criança e ao Adolescente, com a
atuação plena nas unidades da rede municipal de ensino por meio do Programa Saúde
na Escola. Constitui meta desta ação, priorizar a prevenção e educação em saúde, com
a vacinação, saúde bucal, saúde visual/auditiva e programas de atenção ao adolescente.

VIII - Saúde na Terceira Idade
Oferecer assistência à Terceira Idade, com resolutividade e acolhimento, com
educação e prevenção de doenças prevalentes, promoção e incentivo de atividades
físicas, intelectuais e cognitivas que visem a garantia de saúde e qualidade de vida.

IX - Saúde Mental
Implementação das políticas de saúde mental, com reestruturação dos Centros de
Atenção Psicossocial.

X - Oncologia
Promover ações que privilegiem o diagnóstico precoce do câncer, com busca ativa
das formas mais frequentes da doença, como câncer de mama, de colo de útero e de
próstata. Integrar iniciativas com programas da Estratégia da Saúde da Família e da rede
de assistência.
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| 2. SAÚDE
XI - Assistência Farmacêutica
Garantir o fornecimento de medicamentos à população, no âmbito da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Assegurar os medicamentos para as
doenças mais prevalentes, como hipertensão e diabetes. Gerir recursos municipais com
eficiência para a correta manutenção de estoques nas unidades da rede de assistência.

XII - Mutirão Cirurgias Eletivas
Realizar em caráter de urgência os atendimentos represados de cirurgias eletivas,
como as de hérnia, catarata e vesícula, reduzindo a fila de espera, assistindo pacientes
com resolutividade e acolhimento, na rede municipal e com as unidades
contratualizadas.

| 3. ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E INCLUSÃO
I - Rede da Cidadania
O Município incluirá, em sua rede socioassistencial, as entidades do terceiro setor,
organizando-as por meio da submissão à política municipal de assistência social e do
projeto municipal de desenvolvimento, municiando-os com Recursos Humanos do
quadro efetivo do Município para que possam prestar serviços públicos tipificados.

II - Integração – alicerce para o desenvolvimento social
Estabelecer programa de regulação dos serviços conveniados com organizações
sociais por meio do vínculo SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Qualificação da
gestão pública do SUAS, protocolos e acordos para melhor resolutividade e alcance de
direitos sociais e do Sistema Municipal de Participação Popular e Cidadã.

III - Reforma da Gestão Pública e Execução Orçamentária
A grave crise socioeconômica demandará uma maior oferta de prestação de
serviços públicos, sobretudo, na assistência social, portanto é necessária a criação de
estruturas organizacionais, racionalização dos processos de trabalho, tipificação dos
serviços socioassistenciais e consolidação de norma operacional de Recursos Humanos.
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| 3. ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E INCLUSÃO
IV - Cidadania, Direitos e Dignidade Humana
Promover o respeito a Igualdade Racial, de Gênero, valorização e defesa das
Comunidades Tradicionais e Grupos Específicos, proteção e auxílio à Pessoa com
Deficiência, e dos Grupos Geracionais.

V - Criação das “Fábricas de Esperança”
Criar as “Fábricas de Esperança”, que serão centros comunitários de qualificação,
trabalho, reinserção social e orientação, com suporte técnico-jurídico e ambiente de
sociabilidade. Vai operacionalizar a aquisição governamental como fomento de
desenvolvimento humano e social, bem como de trabalho e renda.

VI - Restaurante Popular
Promover a reabertura imediata do Restaurante Popular, como política pública de
atenção social e de segurança alimentar, oferecendo acesso a refeições saudáveis e
balanceadas, com cardápios preparados e supervisionados por nutricionistas, com café
da manhã e almoço.

VII – Acolhimento e Reintegração da População em Situação de Rua
Implementar ações integradas entre Secretarias da Administração Pública
Municipal com instituições socioassistenciais, como resposta ao agravamento do
número de pessoas em situação de rua, em articulação com outras políticas públicas,
para garantir segurança alimentar e habitacional, restabelecer vínculos familiares,
ofertar amparo jurídico, qualificação profissional, oportunidades de trabalho e renda.

VIII – Transferência de Renda
Promover a busca ativa de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade
social, que se encaixem em critérios de elegibilidade para inscrição cadastral com
programas do Governo Federal, em integração e sinergia com as demais Secretarias da
Administração Pública Municipal. Reformular e implementar o Programa Municipal de
Transferência de Renda, com o objetivo de atuar pelo fortalecimento da rede de
proteção social e que vise erradicar a extrema pobreza e a fome.
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| 3. ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E INCLUSÃO
IX - Campos Solidário
Implementar o Programa Campos Solidário em parceria com instituições
filantrópicas socioassistenciais e com a iniciativa privada, para captar doações que serão
revertidas em políticas públicas, visando a mitigação de problemas sociais, impactando
positivamente na sociedade, com diálogo, proteção e inclusão.

| 4. EDUCAÇÃO
I - Educação Infantil
Ampliar a oferta de vagas em creches e escolas de educação infantil investindo na
melhoria das condições físicas e de pessoal, além da composição de equipes
multidisciplinares (psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, nutricionistas e outros) para
possibilitar um ambiente adequado à aprendizagem e ao pleno desenvolvimento da
criança. Desenvolver atividades com envolvimento da família visando a proteção
integral da criança. Investir na formação continuada dos professores e auxiliares de
creches.

II - Educação Fundamental
Investir na ampliação progressiva da escola de tempo integral conforme
zoneamento territorial educacional. Instituição de programas de reforço escolar,
complementação de estudos, estimulação de aprendizagem e correção da distorção
idade-série. Apropriação do sistema alfabético de escrita e letramento como foco
principal da ação pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Implementar o
Programa Modernização Tecnológica nos processos metodológicos e didáticos a partir
da introdução de recursos audiovisuais, tecnologias de comunicação, lousas interativas,
laboratórios de informática e recursos como celulares ou tablets. Oferecer a modalidade
de ensino à distância ou modelo híbrido para jovens e adultos onde houver demanda
comprovada e não existência de unidades escolares para atendimento deste segmento.

III - Educação do Campo
Implantar uma "Escola Família Agrícola" no município com a participação das
comunidades rurais. Articular Experiências de Educação Popular para erradicação do
analfabetismo nas áreas de assentamentos/acampamento de reforma agrária e áreas
remanescentes de Quilombos e Comunidades Negras Rurais. Implementar a
organização do Comitê Gestor e Comitê Pedagógico Municipal (paritário). Desenvolver
atividades multidisciplinares que reforcem práticas agrícolas com base na agroecologia,
inovações tecnológicas, educação ambiental, comercialização de produtos,
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conhecimentos básicos de contabilidade, administração rural e trabalho, incentivando
ao trabalho coletivo e cooperativo. Garantir parcerias com Instituições Públicas de
Ensino Superior em parceria com Movimentos Sociais e Organizações Sociais do Campo
no sentido de viabilizar novos aprendizados e saberes. Articular a Modalidade de Ensino
da Educação Básica no/do Campo com as demais Secretarias, tais como Agricultura,
Pesca, Ambiente, Desenvolvimento.

IV - Educação Inclusiva
Ampliar o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação,
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular
de ensino. Criação de salas sensoriais e ampliação do número das Salas de Recursos
Multifuncionais. Fomentar programas de formação em serviço, como a oferta de cursos
sobre o atendimento básico a educandos especiais para os professores em exercício na
educação infantil e no ensino fundamental.

V - Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Ampliar políticas de Educação de Jovens e adultos de preferência na forma
integrada e/ou na educação profissional. Oferecer modalidades de cunho
semipresencial (híbrido) ou a distância, de acordo com a necessidade de cada
comunidade. Integrar às políticas públicas de jovens e adultos as necessidades dos
idosos com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo e à
implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e
experiência dos idosos. Fomentar o acesso a tecnologias educacionais e atividades
recreativas, culturais e esportivas. Garantir EJA no período diurno com vistas a reduzir
e eliminar a distorção idade-série. Articular a EJA à economia solidária como perspectiva
emergente no mundo do trabalho estimulando iniciativas de geração de renda.

VI - Político-Pedagógico
Fomentar e viabilizar uma gestão escolar de forma compartilhada com autonomia
administrativa, pedagógica e financeira. Consolidar os sistemas de gestão
informatizados. Implementação de programas de reforço escolar, complementação de
estudos, estimulação de aprendizagem por meio de novas tecnologias, gamificação e
metodologias ativas de aprendizagem. Implantar sistema de apoio à política pedagógica
com uso das tecnologias de informação e comunicação, envolvendo a unidade escolar,
os profissionais da educação e os alunos no ambiente familiar. Implementar as equipes
multidisciplinares formadas por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, nutricionistas,
assistentes sociais e outros. Implementar o Espaço da Arte nas escolas com projetos
voltados para artes, música, dança, teatro, pintura, animação cultural, bandas e
fanfarras e atividades esportivas. Efetivar a Pedagogia do Empreendedorismo e a
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educação cidadã no currículo da rede de ensino com foco humanitário, social e de
preparação para a vida. Desenvolver projetos pedagógicos na área de educação
ambiental e sustentabilidade.

VII - Valorização do Magistério
Valorização dos profissionais da educação por meio de plano de cargos, carreira e
remuneração, garantindo permanente progressão funcional baseada na qualificação e
desempenho, segundo o equilíbrio financeiro da Administração Pública Municipal.
Atualização da remuneração salarial e de benefícios, de acordo com as melhores
práticas, segundo o equilíbrio da Administração Pública Municipal. Incentivo a formação
continuada por meio de cursos, palestras e eventos em parceria com as instituições de
ensino superior. Implementação do programa de ampliação do quantitativo de
professores mestres e doutores por meio de incentivos e redução da carga horária sem
redução salarial. Elaboração do projeto do Centro de Referência de atendimento
educacional, psicossocial e cultural para os profissionais da educação com caráter
interdisciplinar.

VIII - Polos Distritais de Educação
Criação dos Polos Distritais de Educação com o objetivo de descentralizar
atividades administrativas e técnico-pedagógicas, a fim de aproximar alunos, familiares
e profissionais da comunidade escolar. Os Polos serão criados a partir do zoneamento
territorial criando um espaço de atendimento, acolhimento e erradiação das políticas
do sistema de ensino.

| 5. AGRICULTURA
I - Campos Agronegócio
Programa permanente com planejamento e execução imediata de políticas
públicas para produção de resultados de curto, médio e longo prazo, na geração de
matriz econômica alternativa ao petróleo. Implantar a Política e o Plano Municipal de
Desenvolvimento do Agronegócio. Apoio incondicional ao produtor rural local, ao
pequeno e médio proprietário, ao agricultor familiar e, a partir de olhar para a
comercialização, fomentar vocação agrícola nata do município por microrregiões.
Promover Parceria Público-Privada, articulação intergovernamental, na formulação de
projetos para captação de recursos de fonte nacional e internacional, de fundos
privados ou públicos, oferecendo ao produtor a oportunidade de melhoria de renda
familiar, e abrindo postos de trabalho no campo. Produzir e consolidar iniciativas de
inovação e de base tecnológica, extensão universitária com polos de ensino superior e
de pesquisa, integração com instituições das áreas de extensão, associações e entidades
de representação do segmento.
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II - Campos AgroCoop
Programa permanente de apoio ao agronegócio organizado no modelo de
associativismo por cooperativas, em Parcerias Público-Privadas, intergovernamentais,
com polos de ensino superior e de pesquisa, instituições de extensão, associações e
entidades de representação do segmento. Promover a organização dos pequenos
proprietários rurais locais, disponibilizar acesso a crédito, apoiar a produção, implantar
inovação de base tecnológica, auxiliar a comercialização, fomentar o beneficiamento
industrial. Atuar de forma integrada ao SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo) e à OCB (Organização das Cooperativas do Brasil).

III - Compras Diretas ao Produtor
Em integração com setores da Administração Pública Municipal, como a Educação,
Saúde e Assistência, implementar programa de fomento da aquisição de gêneros
alimentícios produzidos em nosso município, para abastecimento de creches, hospitais
e outros órgãos. Estimular, orientar e apoiar a compra a Agricultores Familiares,
Pescadores, e outros produtores locais, organizados por associativismo em Centrais de
Comercialização, inscritos em programas municipais de fomento.

IV - Casa do Produtor Rural
Implantar espaço físico e recursos materiais e humanos para oferecer ao produtor
rural assistência em regularização fiscal, fundiária e ambiental, em parcerias com
instituições do terceiro setor e intergovernamentais.

V - Estradas do Desenvolvimento Rural
Realizar ações de recuperação e manutenção de vias, estradas e corredores de
escoamento da produção rural. Integrar o município, assegurando as condições de
tráfego nas estradas vicinais para transporte de cargas e locomoção de pessoas.
Formular projetos e captar recursos para investimentos em recuperação, melhoria ou
expansão da rede existente, em convênios com os governos federal e estadual, iniciativa
privada e instituições do terceiro setor.
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| 5. AGRICULTURA
VI - Rede de canais de irrigação e drenagem
Realizar ações de recuperação e manutenção da extensa rede de canais de
drenagem do município, com apoio de organismos internacionais, potencializando seu
uso racional e eficiente para irrigação, em integração com o Comitê de Bacia do Rio
Paraíba do Sul, impactando positivamente a produção agropecuária local.

VII - Fomento ao produtor rural
Apoio permanente ao fomento da Fruticultura, Cana de Açúcar, Culturas Variadas
de Grãos e Hortaliças, Avicultura, Pecuária de Corte e Leite, Ovinocultura e
Caprinocultura, Pesca e outras atividades rurais do pequeno e médio produtor local.
Articular acesso à inovação e tecnologia, a partir de polos de ensino superior, centros
de pesquisa e extensão universitária e facilitar ingresso em programas de crédito, com
orientação para formulação de projetos para captação de recursos em instituições
financeiras públicas, agências de fomento rural, fundos nacionais e internacionais, e
similares.

| 6. INFRAESTRUTURA
MOBILIDADE
I - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Desenvolver o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) com participação
efetiva de todos os segmentos envolvidos, tais como usuários, representantes do
transporte alternativo e coletivo, taxistas e motoristas por aplicativo. Implantar a
Política Municipal de Mobilidade Urbana, otimizando e reformulando os modais de
transporte público, garantindo acesso universal à cidade, com princípios de eficiência,
tarifa justa, agilidade, qualidade e conforto. Viabilizar estudos para o retorno do
Programa Passagem Social.

II - Reorganização Viária
Promover a reorganização viária do município, facilitando deslocamentos mais
eficientes e céleres, com especial enfoque ao transporte não motorizado e ao
deslocamento de pedestres.
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| 6. INFRAESTRUTURA
MOBILIDADE
III - Gerenciamento de logística de mobilidade
Aprimorar o gerenciamento da logística da mobilidade no trânsito urbano, tanto
em nível físico-operacional quanto de orientação e fiscalização.

IV - Ordenamento do acesso ao Centro Histórico
Estabelecer programa de disciplinamento do acesso de veículos motorizados ao
Centro Histórico, regulamentando ações de carga e descarga, provendo estacionamento
público por via onerosa, e estimulando a circulação de pedestres pela ampliação das vias
restritas a veículos motorizados.

OBRAS E URBANISMO
I - Pensar a Cidade
Implantar novo modelo de gestão pública de planejamento urbano, com criação
do Instituto Municipal de Urbanismo (IMU), para pensar a cidade e projetar sua
expansão, para a recuperação e expansão econômica com integração social, em parceria
com a sociedade civil organizada, polos de ensino superior e de pesquisa, e consórcios
intermunicipais.

II - Pensar na Cidade
Reservar à área de gestão da Infraestrutura da Administração Municipal para a
execução e fiscalização de obras de recuperação, preservação, e manutenção de vias,
estradas, prédios, unidades e equipamentos públicos da Administração Municipal, que
impactem positivamente a geração de qualidade de vida, com uso racional e eficiente
dos recursos disponíveis.

HABITAÇÃO SOCIAL
I - Habitação de Interesse Social
Desenvolver o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e Implantar
Política Municipal de Habitação de Interesse Social, em cumprimento ao que estabelece
Lei Municipal 0015/2020, que define os princípios de uma política municipal de
habitação de interesse social, em ação conjunta do Instituto Municipal de Urbanismo
(IMU) com a EMHAB (Empresa Municipal de Habitação).
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| 6. INFRAESTRUTURA
HABITAÇÃO SOCIAL
II - Regularização Fundiária
Promover regularização fundiária e suprir a carência habitacional para a
população de baixa renda no município, em ação integrada a levantamentos realizados
pela área de gestão da Assistência da Administração Municipal. Integrar ações de
regularização fundiária às iniciativas de urbanização, implantação de serviços públicos e
equipamentos comunitários. Atuar pela recuperação de áreas degradadas e pela
preservação ambiental.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
I – Sustentabilidade Ambiental
Implantar Política Ambiental Municipal integrada ao planejamento e às ações de
manutenção da infraestrutura pública da Administração Municipal, abrangendo
aspectos ecológicos, físico territoriais, sociais, econômicos e administrativos,
objetivando a sustentabilidade urbana em harmonia com a natureza.

II - Integração da gestão pela preservação
Promover a integração da área de gestão de Ambiente da Administração
Municipal junto às demais Autarquias Municipais, para interagir administrativa e
tecnicamente, com o objetivo de proteger e preservar o meio ambiente, buscando os
parâmetros de inclusão social com sustentabilidade ambiental.

III - Ordenamento e Urbanização de Áreas Verdes
Buscar a implantação do projeto de ordenamento e urbanização de áreas verdes
e Parques Urbanos indicados pela Lei Municipal 0015/2020 do Plano Diretor, em áreas
limítrofes tais como: Av. Arthur Bernardes, Mata Airizes e outras áreas diagnosticadas
para tal fim.
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| 7. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
I - Investe Campos
Desburocratizar a vinda de empresas, situando o município como facilitador para
atração e consolidação de empreendimentos que queiram se instalar na cidade.
Escritório Digital de Representação de Campos, com Portfólio de Dados
Socioeconômicos de Campos, Defesa Ativa de Atributos e Vantagens Competitivas,
Mapa de Áreas Disponíveis e Informações Georreferenciadas, Abertura Digital de
Empresas, com integração a governo eletrônico para análise de licenças e alvarás por
secretarias. Incentivar a criação de Zonas Especiais de Negócios em pontos estratégicos
na cidade, como BR 101 e acessos para o Porto do Açu.

II - Incentivo à micro e pequena empresa local
Apoio permanente à micro e pequena empresa local, ao microempreendedorismo
individual, em atuação direta com as instituições do segmento produtivo, e em Parcerias
Público-Privadas e intergovernamentais. Implementação de programas de compras do
governo no comércio local. Incentivo e qualificação do fornecedor de produtos, serviços
e de recursos humanos para empreendimentos de médio e grande porte, estruturados
no município a partir de polos como o da ZEN, Porto do Açu e similares, com portal
digital de empresas ativas por segmento.

III - Fomento ao Turismo
Implantação de Gestão Público-Privada de Turismo e relações
intergovernamentais, definindo marketing e ações de divulgação e atração de turistas,
com consolidação de inventário, definição de calendário permanente de festas, eventos,
feiras, festivais, atrações e pontos turísticos. Valorização do turismo em suas diferentes
vertentes, como o ecológico, rural, arquitetônico, de negócios, religioso, cultural e
histórico, com portal digital para levar ao Brasil e ao mundo portfólio do potencial do
município na área.
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| 8. EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
I - Agência Municipal do Emprego
Criar a Agência Municipal de Emprego, ampliando a integração com empresas e
instituições, para inserção no mercado de trabalho, com promoção de cursos de
qualificação profissional, em Parcerias Público- Privadas e intergovernamentais.
Implementação de portal digital de vagas, cursos, oportunidades e serviços.

II - Primeiro Emprego
Política pública permanente de apoio ao Primeiro Emprego, com programa de
estágios com concessionárias de serviços públicos, empresas privadas, incentivos e
contrapartidas municipais a empresas privadas, cursos de preparação para acesso ao
mercado de trabalho, com Parcerias Público- Privadas e intergovernamentais.

III - Municipalização do SINE
Promover a municipalização do SINE (Sistema Nacional de Emprego), assumindo
sua atribuição pertinente ao PNQ (Programa Nacional de Qualificação), para integrar,
operacionalizar e manter as funções do sistema público de trabalho, emprego e renda.
A municipalização vai permitir habilitar o trabalhador para o seguro-desemprego,
cadastrar os trabalhadores desempregados em sistema integrado, apoiar programas de
certificação profissional, promover a orientação e a qualificação profissional, além de
fomentar o empreendedorismo, o assessoramento ao trabalho autônomo e o crédito
para a geração de emprego e renda.

IV - Fundo Municipal do Trabalho
Tornar operacional o Fundo Municipal do Trabalho, para captação de verbas das
esferas federal e estadual, somadas a recursos municipais, para fomento de políticas de
geração de emprego e renda, como cursos de capacitação profissional, medidas de
amparo ao trabalhador, entre outras.

V- Ações integradas
Atuação do município de forma integrada e em parceria com as autarquias,
secretarias e empresa municipais, com instituições do terceiro setor, universidades,
iniciativa privada, governos federal e estadual, para formulação de projetos e convênios
e para ampliar serviços oferecidos à população.
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| 8. EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
VI - Associativismo, Economia Solidária e Criativa
Estimular programas, projetos, com Parcerias Público-Privadas e
intergovernamentais, instituições do terceiro setor, universidades, nas áreas de
Economia Solidária, Economia Criativa e Associativismo, mapeando vocações e
oportunidades do mercado, para ampliar a geração de emprego e renda.

| 9. TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENERGIA
I - Ampliar interação entre Prefeitura e sociedade
Promover o desenvolvimento de aplicativos e softwares que facilitem a interação
entre a gestão e o cidadão e disponibilizar 100% dos serviços públicos online via internet,
de modo a reduzir ou eliminar a necessidade de comparecimento físico do cidadão aos
órgãos municipais.

II - Modernizar a gestão de tecnologia da informação
Ampliar e modernizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação da Prefeitura,
priorizando o uso de softwares livres e fomentar a interação com o cidadão por meio de
ferramentas tecnológicas para uma gestão mais participativa.

III - Incubadora e Startups
Contribuir para a criação e formalização de microempresas e
microempreendedores individuais, apoiando a implantação de incubadoras de apoio a
empresas nascentes visando promover o desenvolvimento de tecnologias e a oferta
diversificada de empregos, por meio de parcerias com entidades vocacionadas.

IV - Estimular a modernização e disponibilização de internet
Dotar os prédios públicos municipais de disponibilidade para acesso à internet
para que os cidadãos campistas, após devido cadastro na rede, possam resolver suas
demandas com o Poder Público.

V - Centro de Pesquisas Tecnológicas
Procurar estabelecer parcerias com os sindicatos empresariais e de trabalhadores,
Sistema S (SEST/SENAT, SESI /SENAI e SESC/SENAC), entidades educacionais e governo
federal, com o intuito de qualificar e requalificar os trabalhadores, especialmente nas
novas profissões e tecnologias do futuro.
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| 9. TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENERGIA
ENERGIA
I - Comprar energia elétrica no mercado livre
Avaliar o custo da energia elétrica na condição de consumidor livre versus
consumidor cativo, visando à redução dos custos operacionais com energia elétrica nas
unidades da Administração Pública Municipal.

II - Iluminação pública na medida certa
Dimensionar, conforme recomendações das normas técnicas, o fluxo luminoso
compatível com o local a ser iluminado, usando a fonte luminosa adequada de acordo
com as inovações tecnológicas disponíveis.

III - Conservação de Energia
Implantar o Programa Municipal de Conservação de Energia Elétrica, para
implementar práticas de consumo eficiente e racional nas empresas, autarquias,
secretarias e unidades da Administração Pública Municipal, eliminando perdas e
reduzindo custos.

IV - Centro de Memória da Eletricidade
Instalar no Museu Municipal Olavo Cardoso o Centro de Memória de Eletricidade,
resgatando o acervo existente, referente a fatos históricos nesta área. Campos foi o
primeiro município a ter rede pública de iluminação e distribuição de energia.

V - Selo Verde Municipal
Implantar o Selo Verde Municipal, conforme legislação vigente, para avaliar
concessão de contrapartidas municipais a empresas e pessoas físicas que adotarem
sistema de energia fotovoltaica no regime on grid.

VI – Usina de Biogás no Aterro Sanitário de Conselheiro Josino
Incentivar a formação de Parceria Público-Privada para viabilizar o projeto de
implantação de Usina de Biogás no Aterro Sanitário de Conselheiro Josino.
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| 9. TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENERGIA
ENERGIA
VII – Incentivo à produção de Energia Limpa
Incentivar investidores privados a implantar a Fazenda Solar Fotovoltaica com a
possibilidade de compra da energia produzida por parte do município, dentro do que
estabelece a legislação em vigor.

VIII – Base tecnológica do agronegócio e energia da biomassa
Por meio de consórcio intermunicipal e instituições de pesquisas, estudar a
viabilidade de retomada do agronegócio na região como forma de alavancar o
desenvolvimento regional na era pós-petróleo.

| 10. AMBIENTE SUSTENTÁVEL
I - Educação Ambiental
Implantar, de fato, a Política Municipal de Educação Ambiental, em parceria com
entidades públicas e privadas, promovendo capacitação de gestores e servidores e
desenvolvendo projetos ambientais na rede municipal de ensino. Envolvimento da
população e da sociedade civil, com criação do Selo Verde oferecido a empresas que
contribuam com o meio ambiente local, com realização de campanhas para combater a
caça e pesca predatória, a poluição sonora e visual, destinação correta dos resíduos, e o
compromisso com práticas sustentáveis.
II - Fundo Municipal do Meio Ambiente
Consolidação do Fundo para o financiamento de projetos ambientais tais como:
implantação de Unidades de Conservação, ações de Educação Ambiental, produção de
mudas e plantio de árvores, apoio sustentável ao licenciamento ambiental de pequenas
e médias empresas, em parceria com o FUNDECAM. Ação permanente para ampliação
do potencial de arrecadação de novas receitas com o ICMS Verde.

III - Cidade Amiga das Árvores
Política pública permanente de rearborização, em Parceria Público-Privada, para
criação de corredores e áreas verdes. Participação de escolas e universidades em
concursos para escolha de projetos de plantio de mudas e árvores, e de recuperação de
espaços como Horto Municipal, praças, jardins e outros, que serão assumidos por
empresas, com oferta pelo município de contrapartidas, como a autorização para
exploração de suas marcas.
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| 10. AMBIENTE SUSTENTÁVEL
IV - Licenciamento Ambiental
Estruturação do licenciamento ambiental municipal para tornar mais eficiente o
processo de controle e preservação, bem como para agilizar a concessão de licenças,
induzir formação de ecossistema favorável para atração de empreendimentos, com
geração de receitas e crescimento sustentável.
V - Recuperação do Centro de Controle de Zoonoses
Reestruturação do CCZ, em Parceria Público-Privada, para campanhas
permanentes de vacinação, recolhimento, e orientação de animais domésticos e
silvestres, até a doação ou devolução à natureza. Por meio de parcerias, implantação de
um crematório que evitará que animais mortos sejam deixados em vias públicas, corpos
hídricos e terrenos baldios.
VI - Recursos Hídricos
Mapear os recursos hídricos do município, ampliar a proteção e orientação ao
uso equilibrado de reservas e aquíferos. Fiscalizar a preservação de mata ciliar,
implantar unidades de conservação e promover campanhas de educação ambiental para
o cidadão. Incentivar o reúso hídrico e a captação de água de chuva residencial,
comercial e industrial, com campanhas de consumo consciente e responsável.
VII - Resíduos Sólidos
Atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos fortalecendo as cooperativas de
reciclagem e ampliando projetos de sensibilização da população. Ampliar os pontos de
coleta de resíduos (Eco-pontos) em parceria com a iniciativa privada, concessionárias e
com as cooperativas. Implantar pontos de coletas de pilhas, baterias e outros resíduos
nas repartições públicas e escolas.
VIII- Campos de Sol
Incentivar uso de fonte de energia solar em repartições públicas, zonas rurais,
comunidades, no comércio e na indústria. Aproximar universidades e iniciativa privada,
em parcerias com o município, para o desenvolvimento de projetos eficientes e
sustentáveis.
IX- Conselho Municipal do Meio Ambiente
Incentivar a participação da sociedade civil no Conselho, com representação de
entidades e universidades, para discussão e apresentação de propostas de políticas
ambientais para a preservação aliada ao desenvolvimento sustentável do município.
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| 11. PAZ, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL
I - Valorização da Guarda Civil Municipal
Política pública ampla de valorização da Guarda Civil Municipal com:
fortalecimento do comando próprio, promoção de cursos com ênfase no atendimento
comunitário e em ações especializadas, ações de promoção de qualidade de vida e de
saúde, regulamentação e institucionalização da Ouvidoria e Corregedoria, análise do
Plano de Cargos e Carreiras segundo equilíbrio financeiro da Administração Pública
Municipal.

II - Fortalecimento do Gabinete de Gestão Integrada
Política pública de fortalecimento das relações institucionais e
intergovernamentais com a atuação coordenada das diferentes forças de Paz, Segurança
Pública e Defesa Civil, em articulação com o Gabinete de Gestão Integrada e Municipal
(GGIM).

III - Recuperação e expansão da infraestrutura de Segurança
Programa permanente de gestão da infraestrutura da Guarda Civil, por meio de
convênios com os governos federal e estadual, e com Parcerias Público- Privadas, para
manutenção e aquisição de novos equipamentos, câmeras de monitoramento, sistemas
de vigilâncias eletrônicas de prédios municipais, de veículos, insumos e equipamentos.

IV - Defesa Civil Inovadora e Cidadã
Programa permanente de melhoria da infraestrutura de Defesa Civil, com
implantação de soluções de tecnologia para aproximar o cidadão das ações de
prevenção, alerta, controle de acidentes, desastres naturais e riscos. Estabelecer em
conjunto com os órgãos da Administração Pública em nível municipal, estadual e federal,
plano de contingência em caso de calamidade pública, seguindo diretrizes de
autoridades correlatas, nacionais e internacionais.
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| 12. CULTURA
I - Adequação do prédio do Palácio Da Cultura
Promover a revitalização do entorno do prédio, em conformidade com projeto já
elaborado e que consta na Secretaria de Obras, aplicando as devidas medidas de
segurança previstas em Lei, como prevenção a incêndios, além de devolver ao prédio
sua condição de referência no âmbito cultural, apoiando e incentivando o artista, agente
e produtor do município e os seus projetos. Devolver à população o acesso ao Palácio
da Cultura, a começar pela Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, por meio da
informatização e atualização do acervo, após recuperá-lo.

II - Criação da Editora
Criação de uma editora com a finalidade de publicação de obras de interesse do
município, pela criação de um conselho editorial que deverá atuar junto ao Conselho
Municipal de Cultura, além da reedição de obras raras de memorialistas e historiadores,
cujo foco seja a história campista.

III - Revitalização do Cais da Lapa
O Cais da Lapa, importante local de memória da nossa cidade, precisa e merece
atenção, com a elaboração de um plano envolvendo turismo, educação patrimonial,
segurança, com o objetivo de transformá-lo em um lugar que abrigue eventos voltados
para a família, à preservação do Paraíba, além do reconhecimento do local como
monumento histórico da cidade por meio de um memorial, via Projeto de Lei.

IV - Bienal do Livro
Promover as próximas bienais, utilizando como modelo a maior de todas já
realizadas em Campos, a VI Bienal, localizada na Praça do Santíssimo Salvador, que
recebeu à época grandes nomes da área literária, além de mais de duzentos mil
visitantes, aproximando da população a cultura e a literatura.

V - Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho
Promover a restauração e a disponibilização de documentos pertinentes à rica
história do município de Campos dos Goytacazes a fim de que o Arquivo, segundo maior
do Estado, cumpra plenamente sua função de salvaguarda do aparelho histórico, em
conformidade com os órgãos afins (COPPAM – INEPAC – IPHAN).
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| 12. CULTURA
IV - Patrimônio Histórico De Campos dos Goytacazes
Promover o diálogo entre o poder público municipal e a sociedade civil, o Instituto
Histórico e Geográfico de Campos e os órgãos competentes em níveis estadual e federal
(INEPAC e IPHAN), com o objetivo de preservar a arquitetura eclética campista, que é a
segunda maior do país.

VII - Festas Tradicionais
Criar calendário municipal permanente e apoiar as festas tradicionais do
Santíssimo Salvador, Santo Antônio, São João Batista (Fundão), Santo Amaro, São
Sebastião, Nossa Senhora dos Navegantes, Morro do Coco, Santa Maria e Santo
Eduardo.

| 13. ESPORTES
I - Democratização do Esporte
Diversificar as ações esportivas e afins em todo o município, respeitando as
especificidades de cada bairro, distrito e localidade, com ampliação da participação
popular, e da democratização da inserção da sociedade civil organizada na formação de
plano de ações e de calendário esportivo do município.

II - Parcerias para reestruturação física e de recursos humanos
Promoção de convênios e Parcerias Público- Privadas, com Clubes Sociais,
Esportivos, Ligas Esportivas, Associações, Empresas para utilização de espaços físicos,
manutenção e recuperação de equipamentos (quadras, campos de futebol, espaços
físicos), cursos de reciclagem, atualização e extensão com cursos presenciais e online.

III - Esporte como lazer, inclusão social e PcD
Desenvolvimento de ações esportivas para promoção de lazer, inclusão social e
apoio a PcD (Pessoas com Deficiência), com escolinhas e competições, em diferentes
modalidades, com aproveitamento de espaços físicos da municipalidade e de
professores da Fundação de Esportes, com afinidade e aderência na sua formação
acadêmica esportiva, incentivando a inclusão no Mercado de Trabalho.
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| 13. ESPORTES
IV - Esporte como saúde, prevenção e qualidade de vida
Promover o resgate das Vilas Olímpicas, oferecendo às nossas crianças e jovens
acesso a práticas de bem-estar, saúde, socialização e qualidade de vida. Promover aulas
de musculação, alongamento, hidroginástica, natação, caminhada orientada, treino
funcional, em parceria com a Secretaria de Saúde, com criação de equipe
multiprofissional para atender a hipertensos, diabéticos, gestantes e outros grupos de
risco.

V - Esporte como iniciação e competição
Incentivo à promoção de competições esportivas estudantis e universitárias,
abertas à rede pública e particular, em duas etapas durante o ano, com divisão das
modalidades, com Parcerias Público-Privadas.
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