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Coragem para seguir em frente! 

 

 Durante décadas, Campos foi maltratada pela corrupção e mau uso do 

dinheiro público. Em 2017, começamos a transformar esta realidade. 

Enfrentamos a queda de aproximadamente R$ 1 bilhão por ano nos repasses 

de royalties e participações especiais, administrando o município com 

praticamente a metade do orçamento dos últimos governos. 

 Para além deste cenário, herdamos dezenas de obras inacabadas, um 

empréstimo de R$ 1,3 bilhão (que ainda será pago pelos próximos governos), 

além de R$ 1,28 bilhão em dívidas contratadas por gestões anteriores 

(precatórios, INSS, FGTS, Previcampos). Destas dívidas, que somam cerca de 

R$ 2,6 bilhões, já pagamos R$ 434 milhões, dinheiro que faz falta para muitas 

obras e serviços necessários à nossa população. 

 Há quatro anos, apresentamos nossos principais compromissos: 

transparência na aplicação dos recursos públicos, participação popular na 

gestão do município e a criação de um ambiente econômico que viabilizasse o 

fim da dependência para com os royalties do petróleo. Com muito menos, 

fizemos mais! 

 Criamos o CEMEI, a primeira escola de tempo integral da rede pública 

municipal. Construímos e reformamos 32 escolas e creches. Ampliamos em 

20% o número de vagas nas creches e garantimos vagas para todos no Ensino 

Fundamental. Dobramos o número de alunos na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e criamos a EJA Profissionalizante, com mais de 500 vagas. 

 Incentivamos a participação dos cidadãos na formulação do Orçamento 

Participativo, iniciativa inédita no município, premiado pelo Tribunal de Contas 

do Estado, assim como a adoção de novas ferramentas no Portal da 

Transparência, com a inclusão de novos dados sobre recursos pagos pela 

administração municipal, ação premiada pela Controladoria da União. Com 

mecanismos de refinanciamento de dívidas de impostos e ações de 

desburocratização conseguimos aumentar a arrecadação própria, mas que não 

é capaz de compensar a queda nos repasses dos royalties. Incentivamos o 
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desenvolvimento da região através da iniciativa de criar o Consorcio Público 

Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, instituição 

de gestão compartilhada, para prestação de serviços e implementação de 

projetos junto aos 07 municípios consorciados. 

Entregamos as UPHs São José e de Travessão, cujas obras estavam 

abandonadas. Criamos o Marca Fácil, acabando com as filas para marcação 

de consultas nas portas dos hospitais e UBSs. Retomamos o Programa Saúde 

na Escola, atendendo mais de 38 mil alunos. Reestruturamos o atendimento 

médico especializado às crianças e adolescentes, transformando a Cidade na 

Criança num pólo de saúde. 

 Ampliamos de 1.200 para mais de 21 mil o número de praticantes em 50 

atividades esportivas gratuitas, em 51 núcleos. Criamos o Paraesporte, o maior 

projeto público esportivo do país para pessoas com deficiência. Retomamos – 

após 09 anos sem ser realizado – os Jogos Estudantis de Campos (JECs). 

Inauguramos o Centro Integrado de Segurança Pública, ajudando a diminuir os 

índices de violência através do monitoramento da cidade por câmeras em 

tempo real. 

 Na maior crise econômica da nossa história, incentivamos os pequenos 

negócios através do Fundecam, ajudando a manter e gerar 1.400 empregos. 

Abrimos novas linhas de crédito – Agricultura Familiar, Economia Solidária e 

Inovação - e criamos a Casa do Empreendedor, que auxilia o Micro 

Empreendedor Individual na abertura e formalização do seu negócio. Apoiamos 

a ciência, tecnologia e inovação, através de projetos como o Viva a Ciência, 

Viva a Ciência na Escola, Programa Municipal de Apoio a Startups e fomento à 

economia criativa. 

 Incentivamos a diversificação agrícola, através de projetos como o 

Tomatec, a criação de galinhas de postura e a produção de leite. Levamos a 

agricultura familiar para a merenda das escolas. Ampliamos a equipe técnica 

do Sistema de Inspeção Municipal, agilizando a inspeção dos nossos produtos 

agrícolas e viabilizando – futuramente – a certificação para comercialização em 

todo país. 
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 Investimos nos programas sociais que realmente transformam vidas, 

como os cursos de inclusão produtiva, gerando emprego e renda para quem 

mais precisa. Ampliamos em 89% o número de atendimentos nos 13 Centros 

de Referência da Assistência Social (CRAS).  Ampliamos o programa Qualifica 

Jovem, criando quatro novos pólos com quase 03 mil vagas em cursos 

profissionalizantes. Reabrimos 03 Casas de Convivência e fizemos de Campos 

a segunda melhor cidade do Estado do Rio de Janeiro para se envelhecer com 

saúde, beneficiando mais de 36 mil idosos e retomamos a entrega da 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 

 No momento mais difícil da história recente da humanidade, abrimos o 

Centro de Controle e Combate ao Coronavírus – primeiro hospital exclusivo 

para tratamento da Covid no Estado do Rio de Janeiro - com quase 94 leitos, 

sem medir esforços para que nenhum cidadão de Campos ficasse sem 

atendimento durante a pandemia de Covid-19. Ao todo, deixamos para a rede 

pública de saúde do município um legado de 201 novos leitos. Durante a 

pandemia, fizemos a testagem em massa dos nossos cidadãos e criamos o 

Abrigo Provisório para a população em situação de rua. 

 Demos os primeiros passos. Mas a transformação precisa continuar. Por 

isso, apresentamos este conjunto de propostas com os seguintes 

compromissos para os próximos quatro anos: 

 Fortalecimento e ampliação das conquistas que o município alcançou 

através da nossa gestão, em especial nas áreas de desenvolvimento 

social, educação e saúde; 

 Transparência na aplicação dos recursos; 

 Diálogo e respeito com todas as opiniões; 

 Ampliação das ações de gestão consorciada e parcerias; 

 Rompimento com a dependência dos royalties. 

 A transformação precisa continuar - o desenvolvimento com 

responsabilidade é um caminho sem volta. Campos não pode voltar ao 

passado; com coragem, precisa seguir em frente! 

Rafael Diniz 
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EDUCAÇÃO 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 Primeira Escola Municipal de Educação em Horário Integral, com 

mais de 300 vagas. 

 Ampliação do tempo de aulas de Português e Matemática, 

atendendo mais de 10 mil alunos. 

 Autonomia Pedagógica aos Professores para escolha do material 

didático, gerando economia de R$ 40 milhões, com a adesão ao 

Programa de Livros Didáticos do MEC. 

 Construção e Reforma de 32 escolas e creches. 

 Processo de Eleição Direta para Diretoras de Escolas. 

 

Propostas 

Ampliar o número de unidades do Centro Municipal de Educação Integral 

(CEMEI), aumentando o número de vagas em período integral na rede 

municipal. 

Implantar uma Escola em Horário Integral do Campo. 

Implantar um Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, 

articulado com a Educação Profissional. 

Ampliar o número de Sala de Recursos, ampliando o atendimento de crianças 

que necessitem de apoio a inclusão. 

Implantar o projeto Escola de Gestores, focado na capacitação dos gestores 

escolares para a utilização de recursos federais para melhorias no ambiente 

escolar, auxiliando a etapa de requisitos mínimos para o processo de eleição 

direta para diretoras de escolas. 

Ampliar a oferta de vagas na educação infantil (creches). 

Ampliar a oferta de vagas na educação fundamental (I e II Segmentos). 

Implementar um programa de avaliação em larga escala para medir 

desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental (II Segmento). 

Implementar um programa visando eliminação de desigualdades entre as 

unidades escolares, com a adoção de políticas específicas nas unidades com 

índices menores de avaliação. 

Estabelecer, em conjunto com o CIDAC, um projeto de utilização dos 

Laboratórios de Informática das unidades escolares pela comunidade, 
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promovendo a inclusão digital e a capacitação, nos períodos de ociosidade dos 

laboratórios. 

Viabilizar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares - 

para ampliar os Laboratórios de Ciências e Informática na rede municipal de 

educação. 

Viabilizar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares - 

para implantar os Laboratórios de Artes nas unidades escolares. 

Viabilizar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para reforma de unidades escolares, com padronização visando à 

acessibilidade e a implantação de refeitórios, salas de leitura e quadras 

esportivas nas unidades. 

Ampliar a carga horária de ensino de inglês nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Ampliar as ações de transparência na aplicação dos recursos do FUNDEB. 

Ampliar o programa Reforço Escolar, com aulas extras de conteúdos de 

Português e Matemática, para fortalecer o processo de aprendizagem. 

Implantar a “Casa do Professor”, espaço destinado à formação continuada, 

capacitação e estudo para os profissionais de educação, em parceria com 

instituições de ensino e pesquisa. 

Implementar o projeto de Fomento a Práticas Exitosas em Ensino. 
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GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

(INOVAÇÃO, FUNDECAM, TURISMO, AGRICULTURA, PESCA) 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 Recuperação de R$ 5 milhões junto às empresas devedoras do 

Fundecam, criando novas linhas de financiamento (Agricultura 

Familiar, Economia Solidária e Inovação). 

 Fomento ao Empreendedorismo, com mais de 600 micros 

empreendimentos financiados, gerando e mantendo mais de 1400 

empregos. 

 Estruturação do Sistema de Inspeção Municipal, certificando mais 

07 novas empresas. 

 Fortalecimento do setor de laticínios, efetivando as 07 unidades de 

resfriamento. 

 

Propostas 

Ampliar as ações do Centro Municipal de Inovação, fomentando o setor de 

empreendedorismo e inovação. 

Ampliar o programa de Recuperação de Créditos do Fundecam, junto às 

empresas devedoras, aumentando a capacidade de recursos das linhas de 

financiamento: Empreendedorismo, Inovação, Agricultura Familiar e Economia 

Solidária. 

Fortalecer os Programas: “Programa Municipal de Apoio as Startups”, 

“Programa de Fomento a Economia Criativa”, “Programa Viva a Ciência” e 

“Viva a Ciência na Escola” (Ensino Fundamental II), com aumento de recursos 

obtidos através da recuperação de credito. 

Ampliar o Programa “Viva a Ciência na Escola” atendendo os estudantes de 

Ensino Médio da rede pública. 

Implantar a linha de financiamento Fundecam Turismo, ofertando crédito para 

pequenos e médios empreendimentos relacionados ao setor de hotelaria e 

serviços turísticos, com recursos obtidos a partir da recuperação de créditos. 

Implantar a linha de financiamento Fundecam Primeiro Negócio, ofertando 

crédito para abertura de negócios por parte de pessoas em vulnerabilidade 

social, viabilizando geração de renda, com recursos obtidos a partir da 

recuperação de créditos. 

Implantar a linha de financiamento Fundecam Mulher, ofertando crédito para 

fomentar a participação feminina no empreendedorismo, priorizando mulheres 
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responsáveis pelo sustento de  uma família e mulheres vítimas de violência 

doméstica, visando geração de renda, com recursos obtidos a partir da 

recuperação de créditos. 

Ampliar, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado, a emissão de 

Carteira Nacional do Artesão, permitindo a formalização da atividade 

artesanal no município. 

Ampliar as ações de capacitação e fomento as atividades do artesanato, 

através da Escola das Artesãs, em parceria com instituições de ensino e de 

fomento ao empreendedorismo e cooperativismo. 

Viabilizar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares - 

para ampliar o número de Feiras de Artesanato no município, viabilizando 

geração de renda. 

Ampliar as ações de fomento a organização de empreendimentos de 

Economia Solidária, viabilizando parcerias com instituições voltadas para este 

setor, ofertando assessoria para implementação de atividades relacionadas à 

produção, trabalho, finanças e comércio. 

Ampliar as ações da Casa do Empreendedor, com o aumento das atividades 

de capacitação em cooperativismo, economia, inclusão tecnológica, marketing 

e negócios, para fortalecer as atividades dos Micros Empreendedores 

Individuais (MEI), adotando também ações e atividades itinerantes, junto à 

parceria com o Fundecam e instituições de apoio e fomento ao 

empreendedorismo. 

Implantar o programa Campos Criativa, visando à qualificação profissional 

para atuação em setores da economia criativa como cultura, design, inovação, 

desenvolvimento de software, publicidades e setores da gastronomia, turismo e 

entretenimento. 

Ampliar o processo de atualização da legislação relacionada ao 

desenvolvimento econômico e social do município. 

Implantar um programa de Encadeamento Produtivo, visando inserir a 

produção das pequenas empresas locais junto a grandes empresas instaladas 

no município e região, com ações de capacitação, mapeamento de demanda 

de bens, diagnóstico das pequenas empresas, consultoria e avaliação de 

resultados, fomentando a competitividade. 

Implantar o projeto Pólos de Desenvolvimento Estratégico, voltado para 

fomentar ações de infraestrutura, qualificação profissional, inovação, crédito 

competitivo e desburocratização, nos principais setores econômicos do 

município, articulando a participação de startups e estabelecendo parcerias 

com instituições e órgãos de desenvolvimento. 
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Ampliar as ações de capacitação em empreendedorismo e gestão para jovens 

de famílias em vulnerabilidade social e os assistidos por projetos da Fundação 

Municipal da Infância e Juventude viabilizando o acesso ao Primeiro 

Emprego, implantando um banco de oportunidades para contratação por 

Micros Empreendedores Individuais (MEI). 

Ampliar o cadastro de vagas de emprego junto ao Espaço de Oportunidades, 

identificando através de um diagnóstico, as atuais demandas de área de 

trabalho. 

Consolidar a Central de Abastecimento de Campos, na área do antigo 

CEASA, fomentando o setor agrícola com um espaço adequado para a 

comercialização de produtos agrícolas, insumos e equipamentos. 

Implantar o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura. 

Implementar as ações do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. 

Viabilizar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares - 

para a aquisição de kits (barraca, balança eletrônica, avental e caixas plásticas) 

que serão destinados aos produtores das Feiras da Agricultura Familiar. 

Viabilizar recursos - através de programas do Governo Federal – para 

implantar a Unidade de Apoio e Distribuição de Alimentos, visando o auxilio 

na distribuição dos produtos da agricultura familiar e fomentando os circuitos 

curtos de comercialização. 

Ampliar a equipe técnica do programa de Assistência Técnica Rural, com a 

aquisição de equipamentos necessários para as atividades. 

Divulgar junto aos agricultores familiares a linha de financiamento Fundecam 

Agricultura Familiar, programa que faz a devolução dos juros gerados nos 

empréstimos do Pronaf. 

Estabelecer parcerias com instituições de ensino e extensão rural para 

viabilizar cursos e oficinas de capacitação para agricultores familiares e 

servidores da secretaria, assim como cursos voltados para comercialização. 

Implantar um Programa de Incentivo a Produção de Alimentos Orgânicos e 

Agroecológicos, estabelecendo critérios de qualidade visando à certificação. 

Realizar mutirões de regularidade cadastral, auxiliando os agricultores 

familiares no acesso a documentação e crédito. 

Ampliar a aquisição da produção da agricultura familiar, de áreas 

quilombolas e pescadores para atender a demanda da rede municipal de 

educação, saúde e assistência social. 
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Desenvolver o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, viabilizando a 

prática de culturas que recuperem as condições ideais do solo. 

Viabilizar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para ampliação das ações de fomento ao setor granjeiro, com a implantação de 

um Entreposto de Ovos, integrando ao Sistema de Inspeção Municipal (SIM) 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para ampliação das ações de fomento ao setor de laticínio, com a aquisição de 

resfriadores, aumentando a oferta de produção de leite e derivados. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para implantar os Sistemas de Irrigação a serem destinados a agricultores 

familiares, através da aquisição de kits de equipamentos e da implantação de 

estruturas para armazenamento de água, assim como recursos para ampliação 

dos serviços de limpezas de canais. 

Consolidar as ações de adequação de normativas junto ao Sistema Brasileiro 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI - POA), garantindo as 

pequenas, médias e grandes agroindústrias à comercialização de seus 

produtos para todo o território nacional. 

Ampliar a diversificação de culturas agrícolas, com ações de assistência 

técnica, uso de defensivos agroecológicos e sementes, aumentando a oferta de 

alimentos produzidos no próprio município. 

Ampliar o programa de Hortas Comunitárias, com aquisição de equipamentos 

e insumos, realização de oficinas de capacitação e instituir contrapartida de 

20% da produção como doação ao Banco de Alimentos do município. 

Desenvolver o Plano de Fomento a Agroindústria, com ações e metas para o 

fomento do setor, com a identificação de demandas. 

Ampliar o programa de Vacinação de Rebanhos e de Inseminação Artificial. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para ampliação o programa Patrulha Mecanizada, auxiliando os agricultores 

familiares no preparo do solo, viabilizando recursos para aquisição de novos 

equipamentos. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares - 

para continuidade das melhorias nas estradas vicinais, garantindo condições 

de deslocamento de pessoas e de escoamento de produção. 

Estimular a criação de cooperativas de agricultores familiares, visando a 

aumento de renda com o processo de beneficiamento de produtos agrícolas. 
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Implantar, em conjunto com a área de esportes, meio ambiente e turismo, um 

projeto que fomente atividades em áreas rurais que possuam potenciais como 

lagoas, cachoeiras, atuando também com a preservação dos recursos naturais.  

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para a implantação da Unidade de Processamento de Pescado, fortalecendo 

o setor de aquicultura e pesca no município. 

Divulgar junto aos pescadores e indústrias de pescado a linha de financiamento 

Fundecam Agricultura Familiar, programa que faz a devolução dos juros 

gerados nos empréstimos do Pronaf. 

Desenvolver o Plano de Fomento e Modernização da Frota Pesqueira, 

contendo ações e metas para a cadeia do pescado, criando condições de 

acesso a financiamento, implantação de estruturas e comercialização de 

produtos. 

Captar recursos - através de programas do Governo Federal – para aquisição 

de veículos destinados a Feira do Peixe, ampliando os locais de 

comercialização de pescado, viabilizando os circuitos curtos de 

comercialização. 

Ampliar a parceria com o Governo Federal, para emissão da Autorização 

Temporária para o Registro Geral da Atividade Pesqueira, na categoria 

“Pescador Profissional Artesanal”. 

Estimular a criação de cooperativas de trabalhadores do setor de pescado, 

visando o aumento de renda com o beneficiamento do pescado e a 

complementação de renda no período do defeso. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para implantação do Terminal Pesqueiro do Farol de São Thomé. 

Ampliar o catálogo de estabelecimentos de hotelaria, hospedagem, 

gastronomia e empresas de serviços turísticos na plataforma Revele Campos. 

Desenvolver o Plano de Desenvolvimento Turístico, com ações e metas para 

o fomento do setor, com a identificação de demandas. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares - 

para ampliar o projeto de sinalização turística do município. 

Estabelecer parcerias com instituições de ensino, capacitação e 

profissionalização, visando à criação de programas de formação para o setor 

turístico, em áreas como gastronomia, hotelaria e serviços turísticos. 

Estabelecer uma agenda de participação em eventos de fomento do setor 

turístico, visando divulgar as potencialidades turísticas do município. 
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Estabelecer ações com os setores de cultura, comércio, ensino, 

entretenimento, esporte, inovação e tecnologia, lazer e saúde, para criar um 

calendário de congressos, eventos e feiras, ampliando as possibilidades de 

atração de turistas. 
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SAÚDE 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 Conclusão das obras da UPH São José. 

  Conclusão das obras da UPH Travessão. 

 Retomada do Programa Saúde na Escola, atendendo mais de 38 mil 

alunos. 

 Reforma de 08 Unidades Básicas de Saúde. 

 Inicio das obras de reforma do telhado do Hospital Geral de 

Guarus. 

 Nova Emergência Pediátrica do Hospital Geral de Guarus. 

 Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas. 

 

Propostas 

Ampliar os serviços da Policlínica da Criança, nas dependências da Cidade 

da Criança, com ações de testes infantis, imunização e especialidades 

pediátricas. 

Implantar o Centro de Referência no Diagnóstico e Tratamento do 

Transtorno do Espectro Autista, unificando o atendimento médico e 

terapêutico. 

Captar recursos junto ao Ministério da Saúde para implantar o Centro Cirúrgico 

da UPH São José, criando o Hospital da Baixada. 

Captar recursos junto ao Ministério da Saúde e emendas parlamentares, para 

implantar a Nova Emergência do Hospital Geral de Guarus. 

Ampliar o processo de marcação de consultas e exames pelo aplicativo “Marca 

Fácil”. 

Implantar em convênio com o Consórcio Intermunicipal do Norte e Noroeste 

Fluminense (Cidennf) o programa SAMU 192. 

Fortalecer as Regiões de Saúde, através das Policlínicas, Centros de 

Referência e Unidades Básicas de Saúde, visando à garantia de atendimento 

básico e de média complexidade dentro de um mesmo território geográfico. 

Realizar os Mutirões de Cirurgias Eletivas, de forma regulada na rede 

municipal de saúde e contratualizada. 

Implementar ações de fortalecimento do serviço de remoção de pacientes das 

emergências nas Unidades Pré Hospitalares ou nas residências, através da 

implementação da Central de Operacionalização de Emergências (COE), 

visando à melhoria na frota de ambulâncias e reorganização dos fluxos. 
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Organizar a assistência hospitalar de média e alta complexidade, com definição 

das especialidades nas unidades da rede municipal de saúde e 

contratualizadas, otimizando recursos humanos, físicos e financeiros. 

Implementar as Redes de Atenção a Saúde, através do fortalecimento dos 

serviços dos programas de saúde, garantindo atenção específica dentro da 

linha de cuidado definida pelo Ministério da Saúde, como Saúde da Mulher, 

Saúde da Criança, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Saúde Bucal, Reabilitação, 

Atendimento Domiciliar. 

Captar recursos junto ao Ministério da Saúde e emendas parlamentares, para 

reformar as UPHs Ururaí e de Santo Eduardo. 

Captar recursos junto ao Ministério da Saúde e emendas parlamentares, para 

reformar as Unidades Básicas de Saúde. 

Captar recursos junto ao Ministério da Saúde e emendas parlamentares, para 

reformar as unidades dos Centros de Referência. 

Ampliar, em parceria com Ministério da Saúde, as ações do programa de 

imunização (vacinação). 

Ampliar as ações de controle de zoonoses no combate as doenças que podem 

ser transmitidas por animais e na prestação de serviço de esterilização 

cirúrgica para controle populacional de animais domésticos. 
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 CULTURA 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 Reabertura do Teatro de Bolso. 

 Parceria para reforma do Palácio da Cultura, sem custo para o 

município. 

 Parcerias que viabilizaram a realização da Bienal do Livro 2018 e 

programação artística do Alô Farol 2019 e 2020. 

 

Propostas 

Ampliar o número de equipamentos culturais para uso e gestão compartilhada, 

através do Edital de Ocupação Artística e Cultural. 

Garantir a abertura de editas de fomento das atividades culturais no município, 

através de análise do Conselho Municipal de Cultura. 

Ampliar as parcerias que garantiram a realização da 10ª Bienal do Livro, 

Festival Doce Palavras e Alô Farol. 

Elaborar um projeto de reestruturação do uso e espaço do Cepop, com a 

participação do segmento cultural do município, priorizando o uso para 

formação e capacitação de profissionais envolvidos com os trabalhos 

carnavalescos e em promoção de eventos. 

Implementar as ações e metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura. 

Implantar um Programa de Apoio as Bandas Marciais e Fanfarras 

Escolares, captando recursos– através do Governo Federal, emendas 

parlamentares e iniciativa privada – para a aquisição de instrumentos, assim 

como viabilizar parcerias com instituições de ensino que já possuam fanfarras, 

estabelecendo uma rede de iniciação musical. 

Ampliação do acervo da Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, com a aquisição de 

novos equipamentos e mobiliário. 

Ampliação do acervo do Museu Histórico de Campos, com a aquisição de 

novos equipamentos e mobiliário. 

Ampliação do acervo do Arquivo Municipal Waldir Pinto de Carvalho, com a 

aquisição de novos equipamentos e mobiliário. 

Consolidar atividades artísticas e culturais na Estação Cidadania (Praça CEU) 

em integração com as ações esportivas e de assistência social. 
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Implantar um sistema informatizado de consulta aos acervos bibliográfico do 

Arquivo Municipal Waldir Pinto de Carvalho, Casa de Cultura Cândido de 

Carvalho e Biblioteca Municipal Nilo Peçanha. 

Captar recursos para reforma das instalações do auditório do Palácio da 

Cultura e Phanteon dos Heróis Campistas, concluindo a reforma do Palácio da 

Cultura. 

Captar recursos para reformas do Museu Olavo Cardoso, Casa de Cultura 

Cândido de Carvalho, Museu Histórico de Campos e Arquivo Municipal Waldir 

Pinto de Carvalho. 
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ESPORTE, ENTRETENIMENTO E LAZER 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 Paraesporte: O maior projeto público esportivo do Brasil para 

pessoas com deficiência. 

 Retomada dos Jogos Estudantis de Campos (JECs). 

 Parcerias que viabilizaram a realização da programação esportiva 

do “Alô Farol” 2019 e 2020. 

 Reforma do Centro de Artes e Danças da Fundação Municipal dos 

Esportes. 

 Implantação do “Nada a Opor Único” e abertura dos Editais de 

Chamamento Público para bandas e artistas locais. 

 

Propostas 

Realizar as edições anuais dos Jogos Estudantis de Campos, buscando 

ampliar a participação das unidades escolares presentes no município. 

Ampliar o número de atendimentos esportivos da Fundação Municipal de 

Esportes. 

Ampliar o número de pólos de práticas esportivas. 

Ampliar e fortalecer o projeto Paraesporte. 

Implantar mecanismos de gestão compartilhada dos CEDEs (Vilas Olímpicas) 

e Academias Públicas de Ginástica. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para reformar as instalações esportivas da Fundação Municipal de Esportes. 

Ampliar os pontos de realização do projeto Via Esporte, priorizando locais 

como Baixada Campista e Guarus. 

Ampliar as parcerias que garantiram a realização das atividades esportivas e 

de entretenimento no município, como o “Alô Farol”. 

Realizar os “Jogos de Integração do Servidor”, “Jogos Universitários”, 

“Jogos Paraesportivos”, “Jogos de Inverno”, “Federal Kids”, “Regata 

Campos Vela”. 

Realizar os Circuitos “Campos Bike”, “Campos Corrida de Rua”. 

Implantar o Conselho Municipal de Esportes e a Conferência Municipal. 
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Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para a reforma do Ginásio Municipal Waldyr Pereira, nas instalações da 

Fundação Municipal do Esporte. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para a construção de uma piscina semi-olímpica. 

Consolidar atividades esportivas na Estação Cidadania (Praça CEU) em 

integração com as ações artísticas, culturais e de assistência social. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para a construção do Skate Parque. 

Implantar o Fundo Municipal do Esporte, viabilizando a captação de recursos 

voltados ao incentivo de atletas de alto rendimento. 

Fomentar práticas esportivas na Lagoa de Cima, Serra do Itaóca (Morro do 

Rato), Pedra Lisa e Imbé. 

Ampliação dos Editais de Chamamento Público, que credencia bandas e 

grupos musicais de renome local e regional, para apresentações nos eventos 

do calendário oficial do município. 

Ampliar as parcerias que garantiram a realização das atividades de 

entretenimento no município, como o “Alô Farol”. 

Ampliar as ações de emissão do “Nada a Opor Único”, reduzindo a 

burocracia para solicitação de autorização para realização de eventos. 
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DEFESA CIVIL, ORDENAMENTO E SEGURANÇA 

PÚBLICA 

(Defesa Civil, Postura e Segurança Pública) 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 Implantação do Centro Integrado de Segurança Pública, com mais 

de 100 câmeras de monitoramento instaladas. 

 Ampliação dos Grupamentos da Guarda Municipal, como Ronda 

Escolar. 

 Emissão de mais de 2.000 alvarás para autônomos. 

 

Propostas 

Ampliar a área de atuação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, 

permitindo integração de órgãos de segurança pública. 

Ampliar o número de câmeras de monitoramento do Centro Integrado de 

Segurança Pública, através de parcerias pelo programa Campos Mais 

Segura. 

Desenvolver as ações do Plano Municipal de Segurança Pública. 

Ampliar o número de unidades escolares atendidas pelas ações do 

Grupamento de Ronda Escolar – da Guarda Civil Municipal – viabilizando os 

recursos do Governo Federal e de emendas parlamentares para aquisição de 

equipamentos e veículos. 

Implantar a Academia de Formação da Guarda Civil Municipal, voltada para 

a formação e capacitação de servidores da GCM, em especial com foco na 

mediação de conflitos, combate a violência de gênero e doméstica, em parceria 

com instituições de ensino e pesquisa. 

Captar recursos - do Governo Federal e de emendas parlamentares - para 

aquisição de equipamentos de preparação física dos servidores da GCM. 

Desenvolver um Plano de Contingências para eventos climáticos e 

geológicos, que ocasionem na evacuação de famílias de suas residências, que 

irá apresentar as ações a serem adotadas e os pontos de apoio. 

 

 

 



 

21 
 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

(Habitação, Limpeza Pública e Saneamento) 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 Conclusão das obras e entrega das chaves de 72 apartamentos no 

Conjunto Habitacional Multifamiliar (Lapa). 

 Regularização Fundiária de mais de 200 residências no Eldorado 

 Implantação do primeiro Eco Ponto (Penha), com 500m² de área 

para descarte correto de resíduos. 

 Espaço Sustentável do Jockey, com 3.500 m² de área para prática 

de esporte e lazer. 

 Atuação junto à concessionária de saneamento para a implantação 

de 44 sistemas de distribuição de água em localidades antes não 

atendidas, sem custo para o município. 

 

Propostas 

Ampliar o programa de Regularização Fundiária, viabilizando a 

regularização de assentamentos em situação irregular e à titulação de seus 

ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia. 

Captar recursos - através de programas do Governo Federal – e parcerias para 

a ampliação das Estações de Tratamento de Água. 

Captar recursos - através de programas do Governo Federal – e parcerias para 

a implantação de conjuntos de fossa séptica residencial. 

Captar recursos - através de programas do Governo Federal – para a 

implantação de equipamentos de lazer e creches nos conjuntos habitacionais. 

Iniciar – através de Parceria Publico Privada – a operação de uso da 

Unidade de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil – localizada na 

Codin – permitindo a destinação correta destes resíduos e a sua utilização nos 

serviços de infraestrutura viária do município. 

Implantar o novo modelo de destinação e descarte de resíduos de entulhos, 

através da integração da operação da Unidade de Reciclagem 

de Resíduos de Construção Civil com os pontos de coleta destes resíduos. 

Ampliar a Coleta Seletiva, com o cadastramento de grandes geradores de 

material reciclável, estimulando a implantação de pontos de coleta e descarte 

correto em edifícios, condomínios, empresas, comercio. 
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Implantar um programa de descarte de resíduos voltado para garantir a 

determinação da logística reversa para o setor de produtos eletroeletrônicos, 

criando um selo de parceria para pequenos negócios que atuem com conserto 

e manutenção destes produtos. 

Ampliar o projeto “Reciclando Hábitos”, voltado para a educação ambiental 

com estudantes da rede municipal de educação, criando os grupos de Agentes 

Ambientais Multiplicadores. 

Ampliar o projeto “ECO Ponto”, equipamento destinado ao descarte correto de 

materiais recicláveis e resíduos, a partir da transformação dos PEVES. 
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GESTÃO PÚBLICA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA 

(Controle, Fazenda, Planejamento, Gestão, Procuradoria, Defesa do 

Consumidor, Tecnologia da Informação, Captação de Recursos e Convênios) 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 A maior captação de recursos federais obtida pelo município. 

 Implantação do Orçamento Participativo, premiado pelo Tribunal de 

Contas do Estado. 

 Aumento na arrecadação própria do município. 

 Implantação do Pregão Eletrônico. 

 Reformulação do Portal da Transparência, alcançando a terceira 

melhor nota do país pelo Serviço de Informação ao Cidadão pelo 

ranking Escala Brasil Transparente. 

 Articulação com 07 municípios da região Norte e Noroeste 

Fluminense, para a criação do Consorcio Público Intermunicipal de 

Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, instituição de 

gestão compartilhada 

 

Propostas 

Ampliar o Programa Orçamento Participativo. 

Elaborar o Plano Estratégico de Campos. 

Continuar o processo de desburocratização para abertura e formalização de 

empresas. 

Consolidar as ações de transparência na aplicação dos recursos, através de 

melhorias no Portal da Transparência, com a implantação de novas 

ferramentas de confiabilidade. 

Ampliar os canais de comunicação e informação da Ouvidoria Municipal, 

implantando novas ferramentas de confiabilidade. 

Continuidade das ações para aumento da arrecadação municipal, através da 

desburocratização, fiscalização e refinanciamento. 

Ampliar o processo de reestruturação das carreiras, viabilizando o 

aperfeiçoamento e capacitação aos servidores. 

Ampliar o processo de reestruturação da PreviCampos, visando eliminar o 

déficit atuarial e garantir autonomia administrativa e financeira. 
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Ampliar as parcerias com iniciativa privada que ofertam descontos para os 

servidores (Clube do Desconto). 

Ampliação das ações conveniadas através de gestão compartilhada, com o 

Consorcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste 

Fluminense 

Ampliar a integração de dados dos setores da administração municipal, através 

do Sistema Eletrônico de Dados e Informações, com a utilização de novas 

ferramentas de armazenamento e confiabilidade, visando à melhoria dos 

serviços e alimentando a base de informações para a execução das políticas 

sociais. 

Implementar o Serviço de Atendimento ao Contribuinte, com a integração de 

solicitação de serviços e de locais de atendimentos. 

Implantar o Sistema Municipal de Planejamento, com a ampliação dos 

mecanismos de captação de recursos, convênios e regularidade cadastral. 

Ampliar os pontos de acesso livre a internet (Praças Digitais) e da rede de 

fibra óptica (Infovia), com a criação de um programa de manutenção. 

Implantar o Centro de Recondicionamento de Computadores e Periféricos. 

Implantar o projeto PROCON Itinerante, com atendimento a consumidores em 

todas as regiões do município, através da aquisição de um veículo 

microônibus.  
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PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 

(Assistência Social, Assistência Judiciária, Infância e Juventude, Igualdade 

Racial, Envelhecimento Ativo e Saudável, Segurança Alimentar) 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 Captação de recursos para a construção de 05 unidades da Rede 

de Proteção Social. 

 Implementação da Rede de Proteção Social para o Envelhecimento, 

com mais de 35 mil idosos atendidos, entrega de Cadernetas de 

Saúde, paralisada há 09 anos e reabertura de 03 Casas de 

Convivência. 

 Conclusão das obras da Estação Cidadania (Praça CEU). 

 Reabertura de 04 Núcleos de Assistência Judiciária. 

 Ampliação do Qualifica Jovem, com mais 04 pólos. 

 

Propostas 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares - 

para reforma de equipamentos da assistência social, com a implantação de 

acessibilidade e padronização. 

Implantar novas unidades do Serviço de Conivência e Fortalecimento de 

Vinculo (SCFV), de acordo com análise permanente de demanda de serviços. 

Implantar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) no Farol de 

São Thomé, ofertando acesso a serviços e benefícios da rede de proteção 

social. 

Regulamentar as leis de programas de benefícios eventuais, adotando critérios 

que incluam novos perfis de famílias em vulnerabilidade social. 

Implantar as Equipes Volantes, visando ampliar as ações de busca ativa, para 

inserção ou atualização cadastral de famílias no Cadastro Único (CAD Único). 

Implantar uma República para Jovens, unidade destinada ao acolhimento de 

jovens que passaram anteriormente por serviços de acolhimento de crianças e 

adolescentes. 

Implantar uma Residência Inclusiva, unidade destinada à prestação de 

serviço de acolhimento institucional de jovens e adultos com deficiência e que 

não dispõem de condições de auto-sustentabilidade. 
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Implantar o Centro Especializado de Atendimento a Mulher, que irá ofertar 

acolhimento e acompanhamento social, psicológico e de orientação jurídica a 

mulheres em situação de violência doméstica. 

Implantar a Instituição de Longa Permanência para Idosos, unidade 

governamental de caráter residencial, destinada ao domicilio coletivo de 

pessoas com 60 anos ou mais, que possuam ou não suporte familiar. 

Implantar o Centro Dia para pessoas com deficiência, unidade de 

atendimento especializado para pessoas com deficiência e grau de 

dependência de cuidados durante o dia, com apoio as famílias e cuidadores. 

Ampliar a oferta de cursos ofertados pelo programa de Inclusão Produtiva, 

considerando os arranjos produtivos locais e as demandas do mercado de 

trabalho. 

Implantar a Rede de Segurança Alimentar e Nutricional, através de 

convênios e parcerias com instituições públicas, privadas e filantrópicas, 

desenvolvendo as ações do Plano Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional, integrando equipamentos que possam ofertar alimentação para 

famílias em vulnerabilidade social. 

Implantar o Banco de Alimentos, que irá captar, armazenar e distribuir 

alimentos oriundos de doações privadas ou públicas que seriam 

desperdiçados, para serem destinados a instituições sociais que atendam 

público em situação de alta vulnerabilidade social. 

Implantar uma unidade de Cozinha Comunitária, destinada a produção de 

refeições diárias, voltadas apara atendimento de unidades da rede de 

assistência social (CRAS). 

Desenvolver as ações da Estação Cidadania (Praça CEU) consolidando as 

ações e atividades de assistência social em conjunto com atividades artísticas, 

culturais e esportivas. 

Ampliar a Rede de Proteção Social para o Envelhecimento, através de 

parcerias com associações, clubes, instituições da sociedade civil, ofertando 

ações de cultura, esporte, saúde e geração de renda. 

Ampliar a entrega das Cadernetas de Saúde da Pessoa Idosa. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares - 

para reforma de unidades de atendimento a terceira idade, com a implantação 

de acessibilidade. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para ampliar o projeto Academia da Saúde, através de áreas das Unidades 

Básicas de Saúde, integrando com Academias da Terceira Idade. 
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Ampliar o projeto Escola dos Saberes, com o aumento de vagas e unidades, 

em ações de aumento de escolaridade, inclusão digital e tecnológica, saúde 

preventiva, economia doméstica para pessoas da terceira idade. 

Implantar, através de parcerias com instituições de ensino superior, o projeto 

Universidade Aberta da Terceira Idade, voltado para a melhoria dos níveis de 

saúde físico-mental e social das pessoas idosas. 

Realizar novas edições dos Jogos da Maturidade, estabelecendo parcerias 

com clubes e escolas. 

Implantar o programa Talentos da Maturidade, com a realização de 

apresentações artísticas e oficinas culturais, visando mitigar os efeitos do Mal 

de Alzheimer. 

Ampliar o atendimento voltado a adolescentes aliciados pelo tráfico de drogas, 

em parceria com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e 

outros atores do território, através do Programa Bússola. 

Implementar o Serviço de Acolhimento Familiar, priorizando o ambiente 

familiar durante o acolhimento, selecionando, capacitando e acompanhando 

famílias acolhedoras cadastradas, permitindo a atenção individualizada e 

convivência comunitária. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para ampliar a reforma das unidades próprias de acolhimento e Conselhos 

Tutelares. 

Ampliar as políticas de ações afirmativas, nos processos de seleção seja por 

concurso público, temporário e seleção de estagiários e bolsistas selecionados 

por programas de fomento a economia criativa, iniciação científica e inovação. 

Ampliar as ações institucionais de serviços públicos vinculados as 

comunidades tradicionais e população negra. 

Ampliar as atividades de assistência judiciária - através das parcerias – como 

Justiça Itinerante. 

Captar recursos – através do Governo Federal e emendas parlamentares – 

para ampliar a reforma das unidades próprias dos Núcleos de Assistência 

Judiciária. 

 

 

 

 



 

28 
 

RECURSOS NATURAIS E SUSTENTABILIDADE 

(Desenvolvimento Ambiental) 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 Aumento de 16 posições no Ranking do ICMS Ecológico. 

 Revitalização da Serra do Itaóca, implantando acessibilidade, 

sinalização e pista de vôo livre. 

 

Propostas 

Ampliar a estruturação dos serviços de arborização urbana, fiscalização e 

licenciamento ambiental, com a implantação de novas ferramentas para a 

execução dos serviços, captando recursos – através do Governo Federal, 

emendas parlamentares ou Fundo Municipal do Meio Ambiente – para 

aquisição de novos equipamentos. 

Ampliar as ações de fiscalização e execução de serviços de saneamento 

básico e destinação de resíduos sólidos, para garantir o aumento no percentual 

de repasse do ICMS Ecológico destinado ao município. 

Implementar por lei o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), destinado ao pagamento de ações de proteção e reflorestamento de 

áreas de mananciais, através de recursos oriundos do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente, garantindo geração de renda para as comunidades das regiões 

atendidas pelo programa. 

Implantar na legislação municipal dispositivo de conversão de multas 

ambientais em compensações que viabilizem a prestação de serviços de 

preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. 

Aprimorar a contrapartida definida em lei – através das compensações por 

impacto de vizinhança – para a implantação de equipamentos de descarte de 

resíduos (ECOPontos), equipamentos sustentáveis de prática de lazer, junto 

aos empreendimentos aprovados no licenciamento municipal. 
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INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

(Iluminação Pública, Obras, Trânsito e Transportes) 

Avanços da Gestão Rafael Diniz 

 Iluminação Pública a LED em mais de 2.100 pontos. 

 Usina de Asfalto adquirida em parceria com concessionária 

de serviços. 

 Integração de linhas do sistema de transporte por ônibus 

com transporte alternativo. 

 

Propostas 

Ampliar e modernizar o Parque de Iluminação Pública do município, com a 

implantação de novas luminárias a LED nas principais vias públicas, através de 

uma Parceria Pública Privada, permitindo a substituição de 100% do parque de 

iluminação. 

Implantar o serviço inteligente de iluminação, com controle em tempo real, 

através do sistema de telegestão. 

Iluminação artística e decorativa de fachadas e prédios históricos tombados 

pelos órgãos de patrimônio histórico (Coppam, Inepac e Iphan). 

Ampliar a integração entre o sistema tradicional (ônibus) e alternativo (vans), 

consolidando o Sistema Integrado de Transporte, ampliando o número de 

linhas e horários. 

Ampliar a bilhetagem eletrônica no Sistema Integrado de Transporte, 

aumentando a integração de tarifas. 

Ampliar o monitoramento de veículos do Sistema Integrado de Transporte, por 

meio de sistema de GPS, alimentando a base de informações de horários, 

trajetos e tempo de deslocamento para usuários do sistema, através do 

aplicativo “Mobi Campos”. 

Desenvolver as ações do Plano de Mobilidade Urbana. 

Captar recursos – através de recursos do Ministério da Infraestrutura e de 

emendas parlamentares - para implantar as estruturas permanentes dos 

Terminais de Integração, garantindo maior conforto e segurança aos usuários 

do Sistema Integrado de Transporte. 

Ampliar as ações do Projeto de Educação e Paz no Trânsito, visando reduzir 

os índices de acidentes e de infrações no trânsito, através de atividades nas 
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escolas presentes no município, empresas e motoristas nas vias do município, 

através das orientações feitas pelos Agentes Educadores de Trânsito. 

Ampliar a manutenção da rede de ciclovia e ciclo faixas, interligando as 

existentes, ampliando os trechos e implantando bicicletários nos Terminais de 

Integração e Terminais Rodoviários, garantindo maior conforto e segurança aos 

usuários do modal de bicicletas e transporte coletivo. 

Ampliar as ações do projeto Onda Verde, aumentando a integração dos 

semáforos com velocidade ideal estabelecida para o percurso e seu 

monitoramento através da Central de Câmeras do município. 

Ampliar as ações de fiscalização das vagas de estacionamento em vias 

públicas, reduzindo os índices de infrações por estacionamento irregular e 

implantando um sistema em tempo real para busca de vagas, através do “Mobi 

Campos”. 

Captar recursos – através de recursos do Ministério da Infraestrutura e de 

emendas parlamentares – para implantar os Corredores Exclusivos de 

Ônibus, reduzindo o tempo de viagem e os pontos de engarrafamentos. 

Ampliar as ações da Oficina de Asfalto do município, reduzindo os custos de 

contratação de serviços de recuperação, operando em conjunto com a 

Unidade de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil . 
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