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PROGRAMA DE GOVERNO 2021/2024
“Sucesso não é o final, falhar não é fatal: é a coragem para continuar que conta.”
(Winston Churchill)

INTRODUÇÃO

O Brasil, municípios e os governos estão passando por uma enorme crise de ordem mundial, considerando a
pandemia da Corona Vírus e suas consequências.
A crise econômica está se transformando em crise social, pois está deixando muitas pessoas desempregadas.
Isso vai impactar na gestão da cidade, pois quem pagava creche ou escola particular, agora, para equilibrar
receitas, terá que colocar seus filhos na educação pública.
Isso vai impactar governos que estão com cada vez menos receitas e tendo que manter creches e escolas públicas
com mais gente.
O que falamos de Educação, podemos exemplificar também, na Saúde, pois as famílias que conseguiam, a duras
penas, pagar um plano de saúde, vão precisar recorrer aos serviços de saúde pública.
Portanto, meu grande desafio como prefeitos será encontrar o melhor caminho com grandes demandas e menos
recursos.
Sendo assim, pautei meus projetos e propostas focando no maior bem de uma cidade: seus moradores e suas
famílias.
Quero ser um gestor, com uma visão muito humana, muito focada no bem estar dos meus munícipes.
Sei que investir em obras e urbanismo é importante, mas nesse momento, quero priorizar o ser humano.
Quero ser menos cimento e mais sentimento.
Elaboramos propostas, criativas, que demonstram como vamos fazer mais, com menos recursos.
O desafio não será fácil, mas hoje é o único caminho para poder melhorar a vida das pessoas nesse contexto de
crise e realizar um bom governo.
Promessas irreais, absurdas e muito grandiosas, não estarão priorizadas neste Plano.
Vamos governar com seriedade, humildade, transparência e parcerias.
Dividir responsabilidades, para somar uma cidade mais digna e forte, para os enfrentamentos que nos aguardam
pós-pandemia.
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APRESENTAÇÃO

No presente PROGRAMA DE GOVERNO apresentamos as principais propostas do candidato DR. FÁBIO
SIMÕES, para a administração da cidade de RIO DAS OSTRAS no período 2021-2024.
Trata-se de um plano participativo elaborado a partir de uma equipe direcionada em cada área especifica e de
cidadãos, que com vivência em algumas áreas, nos ajudaram a construir este documento, que norteará nossas ações
nos próximos quatro anos.
Não trataremos aqui suposições, mas sim, reais propostas de execução, cujo conteúdo programático foi
desenvolvido levando em consideração a consolidação de proposta de projetos estruturantes em áreas críticas da
administração municipal.
Sendo estas, frutos de pesquisa e busca detalhada junto à população, em especial nas áreas mais sensíveis, não
sendo este um programa fechado, e sim um programa em constante construção onde os anseios da sociedade são
seu principal combustível.
O futuro reserva grandes desafios a Rio das Ostras e para enfrentá-los e superá-los, devemos estar verdadeiramente
preparados para a próxima etapa do desenvolvimento da cidade.
Neste contexto, se faz necessário um gestor que se comprometa a liderar com competência, motivação e empenho
um projeto de futuro.
Isto significa persistir no incremento de políticas públicas consistentes, inovadoras e eficazes, que apresentem
resultados efetivos e que proporcionem à Rio das Ostras, níveis satisfatórias em todas as áreas da administração.
Muito nos orgulhamos dos resultados aqui alcançados, pautado, sobretudo em instrumentos de planejamento sob
uma rígida disciplina de execução e acompanhamento de metas, em um Programa de Governo que nasceu da
construção coletiva de uma equipe extremamente participativa.
Assim, o Programa de Governo aqui estabelecido representa um modelo de gestão com foco no alto desempenho.
Seguiremos em direção à uma cidade sustentável, buscando experiências exitosas de alguns programas que focam
a sustentabilidade - priorizando o homem como medida de todas as coisas.
A concepção de novas soluções de curto, médio e longo prazo levará a cidade a atingir um novo patamar de
indicadores de desenvolvimento.
Tal propósito confirma o pragmatismo e o idealismo de que bons projetos e credibilidade vão guiar nossa a gestão.
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DIRETRIZES GERAIS DO PROGRAMA DE GOVERNO

Embasado nas propostas para Rio das Ostras, mais do que um Programa de Governo completo e finalizado, é um
Plano em permanente debate e discussão, não só para o Gestor e sua equipe de trabalho, mas, sobretudo para toda
a população.
Para além do cumprimento desses aspectos formais e legais, o Programa apresentado a seguir se baseia na
convicção de que, para se ter uma administração pública moderna, eficiente e inovadora, é imprescindível um
processo coerente de contínuo planejamento.
A visão com alcance no longo prazo busca transformar algumas realidades e assegurar condições dignas de vida ao
riostrense, especialmente àqueles menos assistidos.
A inclusão social, dessa maneira, deve dar conta dos aspectos sociais, econômicos, urbanos e políticos da vida na
cidade.
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OBJETIVOS CENTRAIS DO PROGRAMA DE GOVERNO
Os Objetivos centrais que norteiam nosso programa de governo são guiados no sentido de promover o
desenvolvimento sustentável, propiciando ambiente favorável a alavancagem da economia, melhoria constante da
qualidade de vida e correção dos desequilíbrios socioeconômicos da nossa cidade.
Fortalecer a Educação como instrumento de transformação social e ampliar o Sistema Municipal de Saúde de
forma acolhedora e inclusiva;
Expandir a rede de proteção social, aperfeiçoando e fortalecendo das instituições para assegurar a promoção de
políticas públicas de amparo ao cidadão.
Garantir maior igualdade de oportunidades em uma Rio das Ostras integrada do ponto de vista urbanístico,
econômico, social e cultural com melhoria na qualidade de vida.
Promover o desenvolvimento econômico, com foco na ampliação de investimentos, geração de emprego e renda,
que seja ambientalmente sustentável e socialmente inclusivo.
Ampliar e modernizar a infraestrutura urbana, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados às demandas e
ao crescimento populacional;
Adotar soluções eficientes, planejadas e adequadas para os problemas de mobilidade urbana, ampliando a
qualidade da prestação dos serviços públicos;
Estabelecer uma Gestão Pública ajustada para a racionalidade, eficiência, transparência, com valorização do
servidor, atuando de maneira inovadora e transversal.
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PROPOSTAS DO PROGRAMA DE GOVERNO
As propostas buscam desenvolver um programa que garanta uma cidade bem cuidada com melhoria do padrão de
vida para todos, com qualidade ambiental e a redução da pobreza.
Os programas já em andamento e bem sucedidos serão mantidos e aperfeiçoados, pois temos um gestor com
capacidade de ousar e mudar o que precisa ser mudado e clareza para manter o que precisa ser mantido.
Todas as temáticas que estejam ao alcance da intervenção da gestão municipal serão tratadas sempre como
prioridades. Assim, as diretrizes para a nova gestão de Rio das Ostras foram construídas para atender as
expectativas da exigente população riostrense.
As Diretrizes Gerais representam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo para a área em questão, as
quais estão assim distribuídas:
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SUMÁRIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
CULTURA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS ESPECIAIS
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
SAÚDE
SEGURANÇA E PROTEÇÃO A DESASTRES
TRÂNSITO, TRANSPORTE, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO

Atender as necessidades de forma responsável, principalmente com a pretensão de melhorar a qualidade de
vida do nosso povo, planejamos ações de forma cuidadosa e estratégica, não só para quatro anos, mas sim,
projetar um futuro.
Inquestionavelmente levamos em consideração propostas coerentes, integradas e viabilizadas em políticas
públicas factíveis e participativas.
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CULTURA

Rio das Ostras das Artes e da Cidadania
A política cultural precisa, cada vez mais de valorização.
Por meio de editais de incentivo à produção cultural, preservação da memória e do patrimônio material e imaterial,
da promoção e realização de eventos, melhoria da infraestrutura dos equipamentos culturais e da descentralização
das ações e recursos, sendo possível fomentar ações das diversas manifestações culturais do município, permitindo
o acesso aos bens e serviços culturais por parte da nossa população.
Nossas ações serão pautadas nos três pilares do sistema nacional de cultura:
Dimensão Simbólica:
Ø Intensificar o Programa Municipal de Fomento à Cultura - lançamento de Editais objetivando o
fortalecimento das produções culturais da sociedade civil, através de aportes financeiros para os mesmos;
Ø Criar o Programa Municipal de Pontos de Cultura;
Ø Cria e regulamentar a Lei de Incentivo Municipal Cultural.
Dimensão Cidadã:
Ø Instituir e regulamentar o Programa Municipal de Formação na Área Cultural;
Ø Implementar o Plano de Cargos e salários para os funcionários da Cultura;
Ø Implementar o Programa de Desenvolvimento Cultural de Rio das Ostras, que tem como objetivo o
desenvolvimento cultural e do munícipe, em situação de vulnerabilidade social, mediante a ajuda de
custos.
Ø Promover, através de seminários, debates e audiências pública a elaboração de marcos legais
relacionados ao Patrimônio Cultural (Material, Imaterial, Histórico e Natural);
Ø Criar e implantar o Arquivo Municipal de cunho documental, histórico e patrimonial.
Dimensão Econômica:
Ø Promover o Orçamento Participativo da Cultura;
Ø Criar o Gabinete de Economia Criativa, Inovação e Tecnologia.
Ø Criar e implantar o Programa RIO DAS OSTRAS CRIATIVO.
Implantar uma gestão democrática para Cultura é o maior objetivo deste Plano de Governo para a pasta,
estabelecendo uma postura de escuta das demandas vindas da Sociedade Civil, a fim de juntos, encontrarmos
soluções numa parceria orgânica e saudável.
AÇÕES:
Assumir como ação de política pública, a realização de eventos artístico-culturais consolidados, como:
FESTIVAIS E MOSTRAS - Fortalecer iniciativas de difusão como festivais e mostras e mídias digitais;
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CULTURA, CIDADE E CIDADANIA - Consolidar os fóruns setoriais e participação nos Conselhos de Cultura;
TEATRO - Consolidar o calendário artístico de ocupação do Teatro Municipal com espetáculos locais e nacionais;
FEIRAS CULTURAIS – Ampliar feiras culturais em âmbito Municipal, Estadual e se possível, nacional e
internacional;
Novas Políticas para MUSEUS – Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do Patrimônio material e
imaterial das culturas que contribuíram para a formação da identidade cultural da cidade.
PROGRAMAS DE FORMAÇÃO - Desenvolver programas de formação continuada de nível técnico e de
especialização para produtores, empresas, empreendedores, agentes e trabalhadores da cultura, que contemplem
diretrizes e técnicas em elaboração, gestão e prestação de contas de projetos;
NOVOS ESPAÇOS INTERATIVOS CULTURAIS – Estruturar novos espaços públicos de exposição, como
espaços de interação artístico cultural, incentivando a realização de intervenções artísticas, elaboração de
exposições temporárias e eventos multimídia.
EVENTOS LITERÁRIOS – Promover eventos literários e de artes visuais com participação de artistas e autores
locais;
INCLUSÃO CULTURAL - Elaborar programas que promovam a inclusão da pessoa com deficiência no processo
de produção, difusão e fruição das expressões artísticas e manifestações culturais;
AUDIOVISUAL - Instituir programa municipal de audiovisual com foco na formação, produção, aquisição de
acervo e difusão, incluindo mecanismos de fomento ao cinema. Viabilizando cursos modulares que contemplem a
linguagem cinematográfica (fotografia, roteiro, som, iluminação, montagem), com todos os equipamentos
necessários;
DIVERSIDADE CULTURAL - Promover a diversidade cultural, por meio de políticas que contemplem o
processo cultural e às dinâmicas particulares de suas manifestações e expressões.
PONTOS DE CULTURA - Estimular a estruturação de espaços alternativos para divulgação das produções;
PROJETO DE APOIO À CULTURA JOVEM (PAC JOVEM) – Ofertar palestras de capacitação nos pontos de
cultura, apoiando diversas atividades culturais propostas por jovens e por movimentos de juventude;
ACERVO – Implantar uma política de gestão de acervos (artístico, iconográfico, paisagístico, documental,
bibliográfico, monumental, entre outros) para as unidades da Fundação Rio das Ostras de Cultura;
ORQUESTRA MUNICIPAL - Criar a Orquestra Sinfônica Municipal de Rio das Ostras;
ECONOMIA CRIATIVA - Criar o Seminário de Parcerias Culturais, evento de aproximação entre artistas,
produtores culturais, empresários e setor público para apresentar, discutir e desenvolver alternativas de
financiamento e incentive ao setor artístico e cultural e a Economia Criativa.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Rio das Ostras Empreendedora, Econômica e Socialmente Equilibrada

É imprescindível, o aprofundamento do processo de planejamento e gestão estratégica, que vise o
desenvolvimento de um ambiente propício ao crescimento econômico e a inovação tecnológica além do
aprimoramento de ferramentas ágeis de sustentação do empreendedorismo, bem como os que seguem os princípios
da Economia Solidária.
O objetivo é atrair novos investimentos, Startups e principalmente atividades de maior valor agregado, a fim de
garantir uma maior autonomia financeira para o município e impulsionar o desenvolvimento local.
AÇÕES:
MICRO EMPRESAS E MICRO EMPREENDEDORES – Contribuir para a criação e formalização de micro
empresas e micro empreendedores individuais - MEIs;
ESPAÇO DO EMPREENDEDOR – Criar o espaço destinado ao atendimento exclusivo dos empresários
existentes e aos novos investidores e cidadãos que queiram empreender;
QUALIFICAÇÃO E OCUPAÇÃO PROFISSIONAL - Estimular a qualificação e a requalificação da população
com vistas às novas ocupações profissionais;
EXCELÊNCIA NO TURISMO – Transformar Rio das Ostras numa cidade de excelência no turismo, sobretudo de
negócios;
QUALIFICAÇÃO TURÍSTICA - Ampliar os níveis de qualificação da mão de obra para o setor turístico e
desenvolver políticas de fomento e qualificação de mão de obra;
FEISTIVAIS GASTRONÔMICOS - Manter e melhorar a infraestrutura dos Festivais Gastronômicos;
FOMENTO AO TURISMO - Realizar na temporada de férias, com programação para as praias, com apoio à
divulgação turística de Rio das Ostras no cenário nacional e internacional, promovendo eventos de fomento do
turismo e revitalização da infraestrutura dos atrativos turísticos;
FEIRAS DE NEGÓCIOS - Incentivar a realização de eventos de feiras de negócio;
EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICO – Captar recursos e realizar eventos geradores de fluxo turístico;
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO - Incrementar novas políticas para o setor;
ARRANJOS PRODUTIVOS – Apoiar a implantação de arranjos produtivos inovadores em bairros, promovendo a
descentralização com a oferta de empregos localmente diversificada;
INCENTIVO À INOVAÇÃO – Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e tecnológicas locais, de
baixo impacto ambiental e socialmente relevante, realizando parcerias com instituições de ensino e pesquisa e
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organizações do terceiro setor. Para tanto, faz-se necessário a adequação de um Centro Municipal de Qualificação
Profissional mais centralizado, ficando o CMQP localizado na ZEN – Zona Especial de negócios, direcionado às
demandas das empresas ali instaladas;
ZEN - Fomentar o desenvolvimento da Zona Especial de Negócios (ZEN), trazendo novas empresas e criando
novas oportunidades de emprego para os munícipes;
ARTESANATO - Estabelecer ações para enfrentar os desafios e potencializar as muitas oportunidades
existentes para o desenvolvimento do setor artesanal, gerando oportunidades de trabalho e renda, estimulando
o aproveitamento das vocações regionais, levando à preservação das culturas locais e à formação de uma
mentalidade empreendedora;
STARTUPS e INCUBADORAS - Estimular as políticas de apoio à inovação e apoio ao empreendedorismo,
compreendendo o papel das incubadoras e aceleradoras nesse ecossistema tendo em vista a inserção,
consolidação e evolução de novas empresas no mercado;
PARQUE TECNOLÓGICO – Implantar o Parque Tecnológico de Rio das Ostras;
CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL - Implementar espaço para recepcionar investidores disponibilizando
informações sobre os diversos segmentos de mercado num mesmo ambiente físico e virtual;
MENTORIA CONSULTIVA DE DESENVOLVIMENTO – Implementar um Conselho Tutor de
Desenvolvimento da cidade, na qual profissionais com mais experiência dedicam seu tempo e seus conhecimentos
para orientar e aperfeiçoar temas de interesse ao desenvolvimento da cidade;
ESTIMULAR A INCLUSÃO – Estimular a inclusão de pessoas portadoras de deficiência no mercados de trabalho
público e privado;
GRANDES EVENTOS – Captar grandes eventos anuais a serem incluídos na rota nacional e internacional de
turismo;
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - Melhorar da sinalização turística de Rio das Ostras com indicação bilíngue, com
implantação do sistema de informação e monitoramento turístico.
Desenvolvimento dos setores estratégicos voltados à região rural e a pesca
PISCICULTURA - Apoiar a piscicultura com auxílio dos órgãos afins;
PRODUÇÃO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR - Apoiar as comunidades na operacionalização dos
programas de aquisição de alimentos, principalmente aqueles destinados ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE;
PATRULHA MECANIZADA – Manter uma patrulha mecanizada, composta de maquinas para terraplenagens
agrícolas;
MERCADO CENTRAL - Implantar o Mercado Central de Rio das Ostras, pois a cidade já demanda por espaço,
cuja função primordial estará no escoamento das produções advindas dos projetos de geração de renda municipal;
PROGRAMA HORTAS EMPREENDEDORAS – Criar, fortalecer e expandir as ações do Programa, buscando
integrar a produção local com vistas a fortalecer o abastecimento do Mercado Central de Rio das Ostras.
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ECONOMIA DO CAMPO - Incrementar a criação de empregos no campo e empregos na agroindústria,
contribuindo para a movimentação financeira de recursos nas áreas rurais;
PROJETO ÁREAS DEGRADADAS – Recuperar as áreas degradadas através de mutirão comunitário com apoio
da patrulha mecanizada;
PROJETO IRRIGAÇA RO - Levar ao uso coletivo suporte técnico, assistência técnica, extensão rural e pesquisa,
suporte institucional e monitoramento dos recursos hídricos;
PROJETO PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS – Fomentar a produção de sementes para o cultivo da cesta
básica (arroz, milho, feijão) e de lavouras permanentes;
PROJETO MELHORAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL – Estimular o Plano de
fomento, crédito especial ou micro crédito para pequenas criações de caprinos, ovinos, suínos, aves caipiras de
corte e postura e peixes;
PROJETO ASSOCIATIVISMO RURAL – Incentivar a formação e apoio as entidades associativas.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS ESPECIAIS
Rio das Ostras mais Humana, Inclusiva e Fraterna
O investimento mais produtivo é aquele feito nas pessoas, sendo esta uma das missões imprescindíveis ao
setor público.
PROGRAMA ESCOLA CIDADÃ – um capítulo à parte para o maior programa de acolhimento das famílias de
Rio das Ostras.
O Programa Escola Cidadã não interferirá no Projeto Pedagógico das escolas, mas sim, terá o foco principal de
integrar a família do aluno àquele núcleo de ensino ao qual pertence o filho. E resguardar a saúde do aluno num
projeto monitorado, por equipes capacitadas.
Desafogar o Sistema de Saúde com a certeza de que estará trabalhando a prevenção, mas principalmente, dando às
famílias a segurança da preocupação do governo, com cada aluno da Rede.
Sonhamos um projeto abrangente, onde pudéssemos ter o controle da informação de forma ampla.
Sim, através da informação e dos dados, vamos executar políticas públicas diversas.
Precisaremos de um Núcleo. Esse núcleo precisa ter a capacidade de absorver o máximo de informações, de
acesso, de proximidade, de pertencimento.
Não poderia ser outro: a Escola.
Podemos dizer que a grande maioria das famílias tem um vínculo escolar. Famílias com todo tipo de estrutura:
A família atual tem sofrido diversas modificações, não sendo, em alguns casos, formada apenas por um pai, uma
mãe e filhos, modelo este que predominava antigamente.
Não só a configuração familiar foi modificada, mas também os papéis maternos e paternos, assim como as formas
de exercer a parentalidade.
Hoje em dia, é muito comum vermos os avós, assumindo a criação e o sustento de seus netos.
Diante de tantas evidências, vamos estruturar aqui o maior projeto de cidadania, acompanhado bem de perto, pela
gestão pública de uma cidade.
O Projeto ESCOLA CIDADÃ oferecerá:
SAÚDE PREVENTIVA - Formar equipes multiprofissionais: Médico, Psicólogo, Dentista, Terapeuta
Ocupacional, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Consultório Dentário,
que acompanhará de perto as informações, o controle, a prevenção, a vacinação e o encaminhamentos à
especialidades, quando for o caso.
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O ACOLHIMENTO SOCIAL - Formar equipes multiprofissionais: Assistente Social, Psicólogo e
Terapeuta Ocupacional, que atuarão mediante o mapeamento da estrutura familiar e verificará as
necessidades de cada uma, identificando a existência de:
idosos; deficientes; desempregados; mães de família (monoparental), etc.
Daí partiremos, para políticas públicas de:
- Geração de Renda
- Atendimento Especializado
- Capacitação e Qualificação Profissional
- Empreendedorismo (MEI, ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO)
- Apoio a EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS > EJA
Cada escola desenvolverá, quando couber o Programa EJA, para os familiares dos alunos.
Será criado o Programa Qualifamília, onde cursos profissionalizantes serão disponibilizados, para os familiares.

Aplicaremos de forma mais eficaz o PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), dando
autonomia aos Diretores de contratar os serviços dos familiares do aluno, que for inserido no atendimento social
do Programa Escola Cidadã.
Queremos uma Rio das Ostras socialmente responsável.
Ao desenvolver ações para a Política Pública de Assistência Social prezamos pela garantia da universalidade dos
direitos inerentes a assistência, com equidade e justiça social, dando ênfase ao direito a diversidade, tratando todos
os cidadãos com igualdade, a fim de que todas as pessoas exerçam o pleno exercício da cidadania e a melhora da
qualidade de vida do povo riostrense.
Nossos programas e ações da área social estarão voltados ao enfrentamento das situações de vulnerabilidade e
risco pessoal e social da população, com atenção especial às crianças, jovens, idosos, mulheres e aos grupos
socialmente excluídos ou segregados.
As políticas de assistência social serão ampliadas e integradas às demais políticas públicas, como forma de garantir
um salto de qualidade na proteção social e promoção da cidadania.
AÇÕES:
INCLUSÃO SOCIAL – Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco,
vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais cujo foco seja o cuidado
dos mais necessitados;
BENEFÍCIOS - Reorganizar e expandir os benefícios de transferência de renda, atendendo famílias/pessoas em
situação de vulnerabilidade social;
REGULAMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS – Garantir a operacionalização do Sistema Único
da Assistência Social (SUAS), adequando constantemente sua estrutura através da implementação da Proteção
Social Básica e da Especial, de forma a permitir a gestão das políticas públicas em consonância com o PNAS
(Plano Nacional de Assistência Social);
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PARCERIAS - Incentivar parcerias de pesquisa entre a Universidade Pública e Privada, para estabelecer e
expandir a realização de estudos, diagnósticos e ações para o enfrentamento às diversas formas de vulnerabilidades
e riscos sociais, como violência, intolerância religiosa, racismo, violação de direitos das famílias e demais
preconceitos no município de Rio das Ostras.
Fortalecer ações voltadas para a efetivação de parcerias com instituições que promovam a integração de usuários
da política pública de assistência social ao mundo do trabalho, por meio de articulação, identificação,
sensibilização, desenvolvimento de habilidades (capacitação), e orientação para o mundo do trabalho, a fim de
possibilitar sua interação formal ou informal na produção de bens e serviços, através de parcerias;
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - Garantir condições físicas, materiais e de recursos humanos para os
equipamentos públicos (CRAS, CREAS);
PLANTÃO SOCIAL E AUXÍLIO FUNERAL - Atender as demandas do Plantão Social e Auxílio Funeral,
conforme assegura a LOAS;
O JOVEM E O PRIMEIRO EMPREGO – Otimizar a execução do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao
Mundo do Trabalho;
CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE – Criar uma unidade específica, para o desenvolvimento de
ações voltadas a juventude, organizando oficinas de cidadania, oficinas culturais e oficinas de capacitação,
focando a qualidade de vida e o risco de vulnerabilidade;
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - Realizar ações estratégicas do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI);
CENTROS DE REFERÊNCIA - Reordenar territorialmente a rede sócio-territorial (CRAS e CREAS) de acordo
com o e diagnóstico sócio-territorial;
PROTEÇÃO SOCIAL DOMICILIAR - Regularizar os Serviços de Proteção Social Básica e Especial no
Domicilio para pessoa com deficiência, idosos e suas famílias;
SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS - Informatizar os serviços nos equipamentos públicos (como o preenchimento
do Prontuário SUAS e outros), de forma a agilizar os serviços oferecidos;
POLOS DE GERAÇÃO DE RENDA - Criar polos de geração de renda nas localidades de Cantagalo, Mar do
Norte e Rocha Leão, observando a vocação cultural da população quanto ao artesanato, alimentos e vestuário;
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - Oferecer cursos de qualificação profissional para as famílias atendidas em
todos os CRAS, que não estejam inseridas no PROGRAMA ESCOLA CIDADÃ;
CASA DE RECUPERAÇÃO AMOR MAIOR - Implementar o Projeto Casa de Recuperação Amor Maior,
direcionado à população de rua;
RUAS DE LAZER - Instituir o Programa Ruas de Lazer nas praças e parques nos finais de semana a fim de
garantir às famílias em situação de vulnerabilidade o acesso a cultura, ao esporte e ao lazer.
MAPA SOCIAL - Elaborar o mapa social de Rio das Ostras;
CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS - Otimizar uma sede própria para abrigar os Conselhos de Políticas
Públicas e de Direitos da Criança e Adolescente;
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FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - Fortalecer os Conselhos, as conferências e os fóruns de
Assistência Social com espaço de democratização, negociação de consenso e de gestão compartilhada;
FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA - Garantir o acesso das famílias agricultoras cadastradas no
CADÚnico ao Programa de Fomento à Atividade Produtiva.
COMBATE AS DESIGUALDADES - Garantir o combate às desigualdades como condição do desenvolvimento
em nosso município, garantindo a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as minorias,
observando as diferenças étnico-raciais e qualquer outra forma;
LGBT - Desenvolver Programas e/ou práticas de valorização da diversidade, será mais do que dizer um não à
discriminação, afirmando um sim à pluralidade, à inclusão e aos ambientes que promovam interações respeitosas e
potencialmente criativas e inovadoras.
CENTRO DIA DO IDOSO – Implementar um espaço de integração e atividades de socialização diurnas, para
atender aos idosos;
PLANO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - Efetivar e aprovar junto a Câmara de Vereadores, do I Plano
Municipal de Juventude;
PROJETO “O JOVEM E O BAIRRO” – Buscar demandas e soluções para os problemas enfrentados pela
juventude em seus bairros;
PROJETO ECO JOVEM – Propiciar oficinas e palestras relativas a meio ambiente e sustentabilidade;
VALORIZAÇÃO DA MULHER
Nenhum ser no mundo é tão importante, tão complexo e tão abrangente, do que a mulher, pois só ela pratica seus
atos com a força do amor e a certeza do seu papel de ser mulher, mãe, parceira, ser divisível nas práticas de olhar o
outro. Por essa razão nos empenhamos em inseri-las fortemente nos programas, projetos e ações deste Plano.
Desenvolver políticas de valorização da mulher, combatendo às desigualdades entre homens e mulheres como
condição para o desenvolvimento em toda sua diversidade e contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em
todos os espaços.
No momento que se inicia o novo período de gestão, é importante trazer à discussão a problemática da efetividade
da construção das políticas públicas para as mulheres, na perspectiva da igualdade.
Uma iniciativa importante para fortalecer a relação interinstitucional dos organismos governamentais, no
desenvolvimento de ações e projetos, que pensem nas meninas, jovens e mulheres de Rio das Ostras.
Com a proposição de convergir para uma perspectiva de transversalidade e de intersetorialidade, pensamos
políticas públicas voltadas às mulheres, no sentido do fortalecimento da capacidade institucional, consolidando
uma governabilidade democrática e participativa.
Podemos dizer que em todas as áreas de nossa gestão, estaremos de certa forma pensando nas mulheres
riostrenses, pois vamos encontrar ações distribuídas em diversas secretarias de governo, onde o foco principal
serão as famílias.
E pensar família é pensar mulher.
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Projetos, programas e ações nas áreas de Saúde, Educação e Social, terão um olhar priorizado na garantia de
direitos e oportunidades, para as mulheres, seus filhos, sua dignidade, sua capacidade de compor a renda familiar,
seu desejo de ampliar seus conhecimentos e seu empoderamento.
Entendemos que um gestor público com um olhar global nas necessidades de sua população, vai atingir um nível
de satisfação daquelas que tem esse perfil de pensar macro as suas responsabilidade – as mulheres.
Ao promover uma Educação de excelência, ao oferecer uma Saúde de qualidade e preventiva, ao garantir os
direitos Sociais, ao oportunizar Capacitação e Qualificação, ao afiançar as parcerias com o Estado, para a
Segurança Pública, tenho certeza que as mulheres de Rio das Ostras se sentirão parte desta Gestão.
AÇÕES:
ESCOLA CIDADÃ – Desenvolver o programa de cunho Social e de Saúde Preventiva, a ser implementado nas
escolas e creches da Rede Municipal;
MULHERES EMPREENDEDORAS – Desenvolver programas com foco na geração de renda, fomentado pelo
Poder Público, no escoamento da produção;
ESPAÇO MULHER – Implementar o Centro de Atendimento ao Empreendedorismo Feminino;
CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - Garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às
mulheres em situação de violência, bem como desenvolver programas que contribuam para reestruturação das
mulheres vítimas de violência, dando suporte as vítimas para garantir o entendimento referente a medidas previstas
na Lei Maria da Penha;
Ainda focado nas questões sociais, daremos ênfase à parceria junto às Instituições Religiosas, no apoio aos nossos
projetos, considerando a grande e importante influência exercida por estas instituições nas famílias de nossa
cidade.
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EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Rio das Ostras do conhecimento, criativa e educadora
A cidade de Rio das Ostras já foi destaque como referência no ensino e pelos excelentes índices obtidos nos
indicadores educacionais. Para isso, os desafios, no tocante às políticas para a educação básica, são pensados sob a
ótica da inclusão e da promoção da cidadania plena por meio do ensino público com qualidade social.
Ao invés de um “novo normal”, um “normal melhor” para a Educação.
O principal legado que a pandemia vem deixando na educação não está tão somente na aceleração do uso de
tecnologias e na pressão sobre os professores para aprenderem da noite para o dia como preparar suas aulas de forma
remota.
O desafio que poderá gerar efetivamente uma transformação profunda está em criar uma nova educação que
considere claro, o uso de novas ferramentas tecnológicas e metodologias de ensino, mas também uma revisão sobre
o que devemos ensinar para nossos alunos que realmente os cative e os prepare para um mundo a cada dia mais
repleto de incertezas.
O Brasil enfrenta desafios históricos na educação de toda ordem e professores desvalorizados.
Foi dado um passo importante com a aprovação no Congresso Nacional, da continuidade e novas regras do
FUNDEB (Fundo Nacional da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), elevando a
participação da União no financiamento do fundo para 23% até 2026.
Alguns pontos estarão contemplados em nossa proposta, visando trabalhar a Educação, de forma ampla e
integrada.
AÇÕES:
REDE TECNOLÓGICA: Ampliar o acesso à internet nas escolas da rede pública municipal e nas áreas rurais com
atendimentos a alunos e profissionais da educação, visando o incentivo à pesquisa associada ao uso das
Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs na educação;
AMPLIAÇÃO E REFORMA - Ampliar e reformar a estrutura física das Unidades Educacionais já existentes;
NÚCLEOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - Estruturar Núcleos de Atendimento
Educacional Especializado, para atendimento aos portadores de Síndromes diversas;
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TRANSPORTE ESCOLAR - Aumentar a frota do transporte escolar e aprimorar o atendimento do transporte nas
escolas das regiões mais distantes, garantindo transporte gratuito de qualidade a todos os alunos da rede pública
municipal, na faixa etária da educação escolar obrigatória;
EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - Implementar a educação integral, por meio de escolas em tempo
integral, contra turno ou via expansão da carga horária dos alunos, com forte articulação nas áreas do esporte, arte,
ciência e cultura. Garantir a expansão progressiva de atendimento em tempo integral, assegurando a oferta em
70% das unidades educacionais, de forma que, pelo menos, 50% dos educandos permaneçam, no mínimo, 07
(sete) horas em atividades escolares;
EDUCAÇÃO INFANTIL - Ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender crianças de até
03 anos;
ENSINO FUNDAMENTAL – Preparar a demanda do Ensino Fundamental, para as atividades de ação integral,
buscando implementar gradativamente o ENSINO INTEGRAL no segmento;
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - Capacitar e qualificar os profissionais da educação
municipal, utilizando novas tecnologias, em função de uma prática mais efetiva no processo de ensino
aprendizagem. Garantir, em regime de colaboração com o Estado e a União, política de formação dos profissionais
da educação, assegurando que todos os professores da educação básica possuam formação de nível superior, obtida
em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam e promover a formação continuada de todos os
profissionais da educação, englobando as áreas deficitárias nas dimensões pedagógica e administrativa;
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Melhorar os níveis de aprendizagem e fluxo escolar dos alunos da
Educação Básica. Garantir a qualidade da educação básica em função da aprendizagem, com domínio dos
conhecimentos e saberes específicos em todas as etapas e modalidades, para a melhoria do fluxo escolar, de modo
a atingir as melhores médias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica;
ANALFABETISMO – Trabalhar a política de redução do analfabetismo, vinculada a outros programas de inclusão
visando à erradicação e o fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Elevar a taxa de alfabetização da
população com 15 (quinze) anos ou mais no prazo de 01 (um) ano, erradicando o analfabetismo absoluto e reduzir
em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Investir no esporte significa investir em saúde, combater a violência, promover a inclusão social e a qualidade da
vida. Vamos avançar nesta direção, pois o esporte vem sendo tratado como objeto de políticas públicas e como
instrumento de transformação e de integração social, disseminando as boas práticas de convivência em
comunidade e aprimoramento pessoal.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a saúde e qualidade de
vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros, bem como as opções de lazer através do esporte com a
disponibilização de quadras desportivas, áreas para esportes radicais, campos de futebol, ciclovias, dentre outras.
AÇÕES:
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EVENTOS ESPORTIVOS: Estimular os eventos de circuitos de corridas realizados em todos os setores da cidade
com execução por meio de parcerias Público-Privadas com Universidades, Empresas e Órgãos do segmento
esportivo, como Federações e Associações Esportivas;
FUTEBOL NA COMUNIDADE - Patrocinar o maior campeonato de futebol amador já realizado no município,
com a participação de equipes de futebol de campo de Rio das Ostras, com as partidas realizadas nos campos da
cidade. Vamos incentivar a formação das equipes dos bairros;
EVENTOS DE CICLISMO - Incluir no Calendário de Turismo Esportivo o Circuito de Mountain Bike já
tradicional em nossa cidade;
BOLSA ATLETA MUNICIPAL - Contemplar atletas de alto rendimento com um apoio financeiro mensal,
variável conforme a categoria de iniciante a olímpica;
PROJETO ATIVAÇÃO - Incentivar a qualidade de vida, com o objetivo de fornecer aos moradores de Rio das
Ostras, informações que oriente aos praticantes a forma adequada da pratica esportiva.
ATLETA PCD – Assegurar ampla participação dos portadores de deficiência ao esporte, garantindo modalidades e
equipamentos adequados;
ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA – Promover projetos multidisciplinares que visem encontrar novos
talentos no esporte, dando suporte de estrutura, técnica e psicológica;
PROJETO ARENA JOVEM – Promover durante a temporada de férias, uma arena de lazer nas praias, com
atividades para crianças e adolescentes;
PROJETO DE PROTAGONISMO JUVENIL – Realizar encontros diretos com a juventude, fomentando o
protagonismo do segmento, através dos grêmios estudantis;
ESTAÇÃO DA JUVENTUDE – Captar junto à Secretaria Nacional de Juventude, recursos para a criação de um
Centro de Referência de Juventude, com oferta de oficinas, cursos de formação, serviços cidadãos e centro de
inclusão digital;
PLANO JUVENTUDE VIVA – Elaborar diretrizes para a erradicação da violência contra o jovem, especialmente
o jovem negro;
PROJETO “E AGORA? SEXO, DROGAS E TECNOLOGIA” – Implementar o projeto de orientação, que visa
discutir temas que são considerados tabus entre os pré-adolescentes, levando profissionais de cada área abordada
para tratar os temas de forma descontraída e diferenciada;
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE – Regulamentar a Lei de Incentivo ao Esporte Municipal, por meio de
isenção fiscal, patrocínio de modalidades esportivas, fomentando a parceria público-privada garantindo o
crescimento do esporte local;
PROJETO VIDA SAUDÁVEL - Manter profissionais de Educação Física nas praças públicas, instruindo os
utilizadores destes espaços com práticas saudáveis e orientações sobre as atividades;
CALENDÁRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS - Criar um Calendário Unificado de Eventos Esportivos para
integrar as competições esportivas estaduais e nacionais, previstas nos calendários das Federações, para que a
Gestão possa planejar o aporte de estrutura física condizente aos eventos;
OLIMPÍADAS ESTUDANTIS – Realizar competições entre as escolas, promovendo o espírito de
competitividade e integração estudantil, bem como otimizar a descoberta de novos talentos esportivos.
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GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
Rio das Ostras da Gestão Moderna e Alto Desempenho
A Gestão Pública, responsável por promover o desenvolvimento econômico, social e cultural de uma sociedade,
tem por obrigação prover mecanismos que garantam a sua constante modernização.
Rio das Ostras precisa buscar a modernização administrativa, trabalhando com transparência e planejamento,
visando à melhoria dos serviços ofertados à população.
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
“O maior orgulho da minha vida foi ter passado para um concurso público de uma cidade que se destaca, pela
sua história, com um diferencial em crescimento populacional. Uma cidade jovem e principalmente, com um
sentimento de participação, como é Rio das Ostras. Na verdade, também ficava pensando, que seria muito
positivo um Servidor Efetivo à frente do comando da gestão da prefeitura. Isso me deu mais gás, pra enfrentar
uma suplementar, como ocorreu em 2018 e mais agora, porque se Deus quiser, terei mais tempo pra executar o
meu sonho e o sonho de valorização dos meus colegas de prefeitura.”
Visando implantar, no âmbito da administração municipal, políticas públicas, ações e iniciativas efetivas na área
de gestão de pessoas com o objetivo de atrair novos talentos e valorizar os servidores públicos, por meio da
promoção, da qualificação e da prestação de serviços públicos de excelência, com foco no cidadão.
Estruturamos o Programa V.I.E.S. (Valorização Integrada e Especializada do Servidor).
Viés no sentido de: trajetória, direção, mostrará a importância da trajetória de crescimento daqueles que movem a
máquina pública.
O programa desenvolverá instrumentos de valorização do servidor como funções comissionadas, programas de
certificação e capacitação continuada, projetos de aprimoramento de lideranças com foco em alcance de
resultados, premiação e reconhecimento por melhores práticas.
O V.I.E.S. traz a premissa de preparar o servidor público em todas as suas vertentes, a fim de torná-lo protagonista
de mudança dos processos dentro da administração, na entrega de serviços de qualidades para a sociedade.
O V.I.E.S. Rio das Ostras definirá os critérios técnicos de produtividade, o perfil profissional e os procedimentos
gerais a serem observados para a ocupação de cargos, designação de funções comissionadas para áreas e projetos
estratégicos, evoluções funcionais, bem como desenvolvimento de metodologias que permitam aferir o
desempenho relacionado à produtividade e resultado dos servidores em todos os órgãos.
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Crescimento profissional e humanização do trabalho
O V.I.E.S. Rio das Ostras criará também soluções que permitam o crescimento profissional por merecimento e
competência aos servidores do Poder Executivo e implementará ações inovadoras em seleção, dimensionamento
da força de trabalho e novas formas de contratação, visando abrir oportunidades de modo transparente e imparcial
aos servidores, além de criar mecanismos de participação destes em soluções nos desafios do governo.
O servidor será ouvido e valorizado, trazendo as soluções na área em que atua. Ninguém melhor que o próprio
servidor para indicar o caminho, a melhoria a ser implementada em cada área.
O programa zelará pela qualidade de vida dos servidores durante o período de atividade e humanizará os trabalhos
desenvolvidos por eles e o cumprimento da Política de Segurança e Saúde no Trabalho com foco na prevenção,
além de incentivar maior engajamento dos colaboradores, alinhando seus objetivos individuais aos institucionais.
Pensar nos seus colaboradores de forma sistêmica para desenvolvê-los, motivá-los e envolve-los de tal forma que
amplie o número de servidores participando ativamente dos processos, ajudando a transformar o município de Rio
das Ostras, por meio das mais novas e modernas ferramentas de gestão disponíveis.
Existe no serviço público uma mão de obra carente de reconhecimento, carente de transformação. Queremos que
as pessoas certas estejam nos lugares certos, sendo devidamente cobradas e reconhecidas pelo seu trabalho.
AÇÕES:
CARREIRA JUSTA – Reestruturar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipal;
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – Desenvolver ações, para ampliar a todos os servidores o acesso a cursos de
formação e capacitação;
ESTATUTO DO SERVIDOR - Revisar e atualizar o Estatuto dos Servidores;
SERVIDOR MULTIPLICADOR - Fortalecer ações que priorizem servidores na multiplicação do conhecimento
dentro da Gestão Municipal. Abertura de editais para seleção de novos servidores multiplicadores;
GESTÃO INOVADORA E DESCENTRALIZADA – Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize
preceitos do planejamento estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente;
RESOLVE RIO DAS OSTRAS - Expandir as ações do Centro de Cidadania, ampliando os serviços públicos
oferecidos e promovendo parcerias com entidades estaduais e federais. Preparar os sistemas para a virtualização
dos procedimentos com objetivo de minimizar o deslocamento dos cidadãos até o Centro de Cidadania;
AUTONOMIA FINANCEIRA E EFICIÊNCIA FISCAL – Revisar o Código Tributário Municipal e Atualizar os
Cadastros Imobiliários, Mobiliários, Multifinalitário e ordenar e oficiliazar os Endereçamentos;
PLANTA GENÉRICA DE VALORES - Atualizar a Planta Genérica de Valores, reformulação o Termo de
Cooperação com o Cartório;
INCENTIVOS FISCAIS - Criar incentivos à Tributação sobre as atividades econômicas, buscando atrair novos
investidores, para Rio das Ostras.
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - Atualizar do levantamento aerofotogramétrico, alavancar o
Geoprocessamento e implantar o gerenciamento eletrônico de documentos (GED).
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HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
Rio das Ostras se Preparando para os Próximos 50 anos
Realizar o Diagnóstico de Habitação e Planejamento Urbano buscando o ordenamento do município, atuando nas
áreas de análise, aprovação e fiscalização de obras e de empreendimentos urbanos, controle de áreas públicas,
prestação de informações sobre uso e ocupação do solo e do território.
Rio das Ostras apresenta um Plano Diretor que conta com uma infraestrutura acessível e de qualidade para grande
parte da população. No entanto, em função do processo de ocupação urbana, Rio das Ostras não é um território
homogêneo.
A ocupação urbana ocorreu em desacordo com o ideal, gerando descontinuidade na mancha urbana, densidade
populacional concentrada, com espraiamento da mancha urbana. O resultado é o alto custo para o município na
infraestrutura de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário,
sinalização viária, calçadas acessíveis, macrodrenagem, terraplanagem, dentre outros serviços indispensáveis à
constituição de uma cidade.
Hoje, o maior desafio é modernizar a prestação de serviço oferecida, de forma a trazer maior eficácia e agilidade
no atendimento dos processos, buscando a satisfação dos cidadãos e o controle efetivo do território.
A meta é atualizar os instrumentos urbanísticos e fiscais através da revisão das legislações urbanísticas e
regulamentação dos instrumentos previstos no Plano Diretor.
Implantar o Sistema de Geoprocessamento integrado com todas as secretarias municipais.
Regulamentação e reorganização do endereçamento das moradias.
AÇÕES:
HABITAÇÃO INCLUSIVA - Ampliar os programas habitacionais do Governo Federal, em empreendimentos
bem localizados com toda a infraestrutura urbana;
REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS URBANOS IRREGULARES – Dar continuidade a
implementação do Estatuto das Cidades – atendendo aos preceitos das leis federais pertinentes ao tema – com a
aplicação dos instrumentos de política urbana para combater a especulação imobiliária, os vazios urbanos ociosos
e aplicar mecanismos de recuperação da valorização imobiliária em favor do município.
Regularização Fundiária Urbana e Rural – Ampliar e concluir o processo de Regularização das localidades já
iniciadas e emperradas em burocracias há anos.
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AÇÕES QUALITATIVAS E CRIATIVAS – Empreender ações qualitativas e criativas para que Rio das Ostras
seja percebida como uma cidade referência em planejamento urbano no diálogo permanente com a população;
CONTROLE DO TERRITÓRIO - Promover o controle efetivo do território por meio da redução de ocupações e
parcelamentos irregulares no município, com a ampliação da estrutura e do efetivo da fiscalização, além da
implantação do sistema georeferenciado;
ENDEREÇAMENTO - Definir o padrão do endereçamento de Rio das Ostras e implantar placas indicativas de
endereço em toda cidade;
PARQUE LINEAR - Implantar o Parque Linear com infraestrutura turística e urbanística na Orla de Rio das
Ostras;
REVISÃO DA LEGISLAÇÃO – Revisar a legislação urbanística, visando à compatibilização e a atualização da
legislação vigente;
PLANO DIRETOR - Revisar e regulamentar os instrumentos previstos no Plano Diretor de Rio das Ostras e
elaborar os Planos Setoriais, orientados pela divisão territorial do Orçamento Participativo;
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – Integrar os serviços públicos de Rio das Ostras;
PLANEJAMENTO URBANO - Promover o planejamento, a coordenação, a supervisão, a fiscalização e a
execução por administração direta das obras, edificações, reformas, reparos e iluminação pública;
SERVIÇOS PÚBLICOS - Programar os serviços públicos referentes ao sistema viário, compreendendo a
pavimentação, manutenção de vias urbanas e de estradas vicinais, de forma a garantir a sua conservação;
ARBORIZAÇÃO – Executar o Plano Municipal de Arborização;
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ampliação a Rede de Iluminação Pública;
MOBILIDADE URBANA – Viabilizar a construção de calçadas e ciclovias no perímetro urbano de Rio das
Ostras;
RESÍDUOS SÓLIDOS- Melhorar o sistema de recolhimento e tratamento de resíduos;
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - Viabilizar a pavimentação de vias urbanas, garantindo o sistema de drenagem e
abastecimento de água e esgoto.
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MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Rio das Ostras cada Vez mais Sustentável
O crescimento urbano sustentável deve ser planejado por meios de instrumentos e estudos que analisem a cidade a
médio e longo prazo.
Rio das Ostras, pela sua juventude, reúne potencial para avançar em soluções inovadoras voltadas ao seu
desenvolvimento, sobretudo na produção de energias renováveis de impacto, promovendo e incentivando
pesquisas.
Buscar caminhos para a preservação e conservação dos nossos equipamentos ambientais, parques e praças,
inovando no “apadrinhamento” destes próprios públicos de interesse ambiental, será um grande desafio, onde
buscaremos o sentimento de pertencimento nas pessoas e empresas, que busquem nossa cidade, para morar e ou
investir.

AÇÕES:
ENERGIAS RENOVÁVEIS - Promover a eficiência energética e o uso de energias renováveis nos espaços
públicos;
ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL - Substituir as lâmpadas convencionais da iluminação pública por LED;
PROJETOS E ESTUDOS EM ENERGIA SOLAR – Executar Estudo de Viabilidade e implantação de Projeto
Piloto Fotovoltaico em espaços públicos e edifícios da administração municipal;
REVISÃO DE CONTRATOS - Promover a revisão dos contratos da Prefeitura com a concessionária de energia
elétrica, com a finalidade reduzir os gastos da Administração com energia elétrica;
PLANO DE ARBORIZAÇÃO PERMANTE – Implementar um conjunto de métodos e medidas adotadas para
preservação, manejo e expansão das árvores na cidade, de acordo com as demandas técnicas e as manifestações de
interesse das comunidades locais;
PLANO DE APOIO AS PRAIAS – Melhorar a infraestrutura de todas as praias da cidade, cuidando dos acessos,
decks e entorno;
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SICA – SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CADASTRO AMBIENTAL – Implantar o Sistema para os
procedimentos de licenciamento, visando agilidade, transparência e eficiência nos serviços referentes ao
licenciamento ambiental.
SISTEMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS – Realizar periodicamente análises
laboratoriais para verificação da qualidade da água dos recursos hídricos, promovendo ações de controle ambiental
planejadas, a fim de garantir o correto uso destes recursos;
GESTÃO DE RESÍDUOS - Elaborar políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos fundamentadas
no conceito de consumo consciente;
GESTÃO CONSORCIADA DE PARQUES E RESERVAS - Criar o Plano de Gestão Consorciado de Parques e
Reservas, provendo meios para conservação e uso sustentável das áreas;
PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - Criar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação –
SMUC, para promover a recuperação ambiental e implantação dos parques urbanos;
PRÊMIO E INCENTIVOS – Premiar e incentivar empresas que tiverem boas práticas no uso de energias
sustentáveis na produção de bens e serviços no mercado de Rio das Ostras;
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES – Estudar a criação de mecanismos de compensação para áreas de
conservação, como forma de reconhecer e apoiar a importância desses remanescentes na qualidade de vida da
cidade;
PROGRAMA RIO DAS OSTRAS RECICLA - Implantar o programa “Rio das Ostras Recicla” para coleta
seletiva de material reciclável, através do estimulo as práticas de triagem, reciclagem e reutilização de resíduos
sólidos, bem como a organização do mercado de recicláveis, apoiando a organização de associações e cooperativas
de catadores;
EDUCAÇÃO AMBIENTAL – Promover a Educação Ambiental voltada à Gestão de Resíduos Sólidos e Coleta
Seletiva de materiais recicláveis por meio de palestras, oficinas, seminários entre outros.
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SAÚDE
Rio das Ostras acolhedora e Inclusiva
A Saúde, entre outros benefícios, foi assegurada na Constituição Cidadã com a afirmação concreta, objetiva e
disciplinadora de que se trata de um direito de toda a população, não dependente de prévia contribuição financeira
individual, ancorada numa concepção redistributiva dos recursos para proteção social. Para efetivar a garantia
deste direito, os investimentos financeiros da Prefeitura de Rio das Ostras na Saúde serão ampliados
significativamente.
AÇÕES:
DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - Aprofundar o processo de descentralização dos serviços
de saúde, ampliando as equipes de Núcleos de Apoio a Saúde da Família, levando especialistas para atender nos
bairros, em especial nos bairros mais afastados: pediatra, gineco-obstetras, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia,
psiquiatras, dermatologistas;
NÚCLEOS URBANOS SAÚDE 24 - Implementar o sistema médico 24 horas nas localidades de Cantagalo, Mar
do Norte e Rocha Leão.
SAÚDE MENTAL – Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de drogas;
SAÚDE DA MULHER DO IDOSO E DA CRIANÇA – Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos
idosos e da criança com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade;
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – Ampliar e modernizar a Assistência Farmacêutica. Ampliar o uso da
medicina natural e tradicional que tenham comprovação científica de eficácia. Ampliar a Relação Municipal de
Medicamentos;
MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE- Valorizar a especialidade do Médico de Família e Comunidade
como a especialidade médica que presta assistência à saúde de forma continuada, integral e abrangente para
pessoas, suas famílias e a comunidade, tendo como característica especial, o acesso do médico de família e
comunidade ao domicílio das pessoas;
REDE DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Qualificar o modelo de gestão da Rede de Atenção e
Vigilância em Saúde por meio da governança sistêmica, que integre a rede de ações e serviços aos sistemas de
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apoio e logísticos, por meio de sistemas de informação potentes e administrados por equipes de alto perfil de
competências técnica;
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Informatizar 100% do processo de trabalho por meio de Tablets e Aplicações Web
que facilitem o processo administrativo, reduzindo tempo de emissão de notificações e alvarás sanitários;
RESOLUTIVIDADE TERRITORIAL – Dotar de especialistas, atendendo nos Centros de Saúde da Comunidade
(Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Psiquiatria, Dermatologia, Gineco-obstetras, Pediatria e Assistentes
Sociais);
SAÚDE DA PESSOA IDOSA – Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças
crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo;
SAÚDE AMIGA DA COMUNIDADE – Estimular que os profissionais em saúde criem vínculo com a
comunidade por meio da fixação dos profissionais nos bairros, evitando trocas frequentes. Manter 100% de
cobertura da estratégia da saúde da família;
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – Criar e estruturar a Equipe de “Consultório na Rua” para ampliar o acesso às
ações e serviços de saúde as populações de rua;
UTI NEONATAL – Implementar a unidade de terapia intensiva voltada ao público infantil aos prematuros e bebês
que apresentem algum problema ao nascer;
CENTRO DE ONCOLOGIA – Estruturar uma unidade de atendimento e tratamento a pacientes portadores de
neoplasias;
CLÍNICA DO IDOSO – Estruturar uma unidade especializada em atendimento e tratamento de idosos;
CLÍNICA ESCOLA PARA AUTISTAS - Estruturar uma unidade especializada em atendimento aos portadores
de distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizado por deficiente interação e comunicação social, com
atividades lúdicas e de fisioterapia;
PROGRAMA “FILA ZERO DE CIRURGIAS ELETIVAS” – Implementar o sistema de Regulação Municipal das
cirurgias eletivas de baixo risco.
PROGRAMA CORUJÃO DA SAÚDE – Desenvolver um dos maiores desafios da nossa Saúde, que é acabar
definitivamente com as absurdas filas da madrugada nos Postos de Atendimento à Saúde.
O que chamamos de Corujão da Saúde é uma proposta de ação efetiva na marcação dos atendimentos das
especialidades médicas destinadas à população, sejam estes atendimentos para pequenas cirurgias e/ou serviços
especializados;
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA – Criar o serviço de atendimento oftalmológico, para oferecer as cirurgias de
catarata na cidade de Rio das Ostras, evitando o deslocamento dos cidadãos, para realizar este serviço em outras
cidades.
CLÍNICA ONCOLÓGICA – Implantar um espaço humanizado com o intuito de atendimento clínico e
monitoramento dos tratamentos oncológicos, onde serão cadastrados e direcionados os serviços terceirizados de
quimioterapia e radioterapia.
HOSTEL DA DIGNIDADE E BEM ESTAR – Criar condições mais humanas, para os moradores de Rio das
Ostras, que se encontram em tratamento na capital do estado. Nossa proposta é locar uma casa , onde os pacientes
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possam pernoitar ou aguardar suas consultas e procedimentos clínicos com todo conforto. Evitando assim os
deslocamento nas madrugadas e os retornos tarde da noite dos veículos da Saúde, que transladam estes pacientes.
Hemobase – Aperfeiçoar o sistema de doação de sangue, para programar uma base de acondicionamento das
bolsas de sangue no município.
O problema na distribuição de sangue é uma constante nas instituições de saúde. Trata-se de uma operação crítica,
pois envolve diretamente vidas humanas. Os Hemocentros têm a função do abastecimento de sangue nos hospitais
do estado. Como quase sempre a demanda é maior que a oferta, os Hemocentros são desafiados em atender com o
pouco estoque que possuem.
O gerenciamento dos estoques dos produtos oriundos do processamento do sangue coletado nos hemocentros é um
problema para os serviços de saúde do Brasil e do mundo.
Este problema atinge enormemente Rio das Ostras, pois sendo uma cidade cortada por uma Rodovia Estadual e
com sua proximidade da BR 101, constantemente nos vemos diante de alguma emergência, onde se faz necessário
a disponibilidade das bolsas de sangue.
Dimensionar os estoques destes produtos de forma a equalizar a demanda e a oferta não é uma tarefa simples. É
necessário assegurar que o produto esteja disponível quando for preciso e em tempo hábil.
Diante disso a ideia é proporcionar campanhas de doação, sensibilizando e incentivando os moradores de Rio das
Ostras a nos ajudar nesta empreitada.

CENTRO DE HEMODIÁLISE – Humanizar os serviços de diálise oferecidos aos pacientes da cidade, trazendo o
atendimento para a cidade;

CIRURGIAS ORTOPÉDICAS – Otimizar as cirurgias ortopédicas e a aquisição de próteses;

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRONTO SOCORRO – Construir a nova unidade emergencial para a cidade,
considerando o crescimento populacional e o aumento da demanda nas temporadas;
CONVÊNIO DE ESTÁGIO ACADEMICO – Promover parceria com as universidades e faculdades, para estágio
de plantão e atendimentos de rotina aos estudantes do último ano de Medicina, remunerado.

Saúde e Proteção Animal
O planeta é composto por seres vivos. No entanto, não só os seres humanos são importantes, há também uma
causa animal que integra a importância do bem-estar dos animais vistos como semelhantes. Serve para promover
uma cultura ecológica que defende o valor da lei natural como o equilíbrio de um ecossistema perfeito.
Por esta razão, a causa animal também promove a importância da cultura para gerar novos pontos de vista na
mudança de tradições. Portanto, por trás desses movimentos existe o motor de uma nova ética que observa o
animal como semelhante a partir da perspectiva de um sofrimento que pode ser evitado.
A partir desta perspectiva, o movimento de defesa e proteção dos animais é uma corrente que mostra uma nova
interpretação dos animais vistos através da empatia.
Sendo assim, queremos implementar a melhoria do Programa de Saúde Animal no município que englobe:
CASTRAÇÃO – Promover o atendimento a saúde dos animais da população, bem como castração gratuita;
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RESGATE ANIMAL - Implantar atendimento/resgate de emergência – Samu Animal;
CASTRA MÓVEL – Trazer periodicamente o Castra móvel itinerante, para atendimento às localidades;
BEM ESTAR ANIMAL NA ESCOLA – Desenvolver nas escolas temas sobre bem estar animal e guarda
responsável;
CAMPANHAS – Realizar campanhas de conscientização para a população em geral;
REDE CONTRA OS MAUS TRATOS - Fazer cumprir a lei, para amparar os animais vítimas de maus tratos,
instituindo a Rede de Proteção Animal;
CENTRO DE ACOLHIMENTO ANIMAL - Criar centros de acolhimento, buscando a inserção dos Protetores, de
forma parceira e cofinanciada;
DISQUE ANIMAL AU AU MIAU - Criar o Disque-denúncia, para coibir o abandono e os maus tratos aos
animais;
MONITORAMENTO ANIMAL - Implementar o sistema de monitoramento com chips, no momento das
castrações/atendimentos.
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SEGURANÇA E PREVENÇÃO A DESASTRES
Rio das Ostras uma Cidade mais Segura

Em todas as esferas de governo a segurança pública é tema de destaque nas propostas para a população, tendo
como objetivo garantir a qualidade de vida e tranqüilidade dos cidadãos. Cabe ao município, poder público mais
próximo do cidadão, agir de forma pró-ativa na implementação de ações e projetos de prevenção à violência e
criminalidade que primem pelo conhecimento e envolvimento da comunidade e das ações integradas.
Articulação das diversas políticas públicas que reduzam os índices de violência e criminalidade, sobretudo nas
áreas de educação, cultura, esporte e lazer, dentre outros. Isso leva o município a cumprir um papel importante
para a segurança pública.
Nesse sentido, vamos priorizar a instalação do Gabinete de Gestão Integrada do Municipal – GGIM, canal de
conexão de todos os órgãos de segurança pública das três esferas de governo e da representatividade da
comunidade, que atua de forma colegiada nas deliberações e execuções de medidas e ações conjuntas adotadas
para combater a criminalidade e prevenção à violência, no âmbito local.
Caberá ao GGIM articular as diferentes esferas de governo em ações de segurança no município. Esta atuação
representará um avanço na política de Segurança Municipal.
Ao tratar da diretriz Segurança e Prevenção a Desastres é necessário contextualizar o cenário do qual se apontou
como uns dos grandes desafios para os próximos quatros anos de gestão – as áreas de alagamento.
É importante ressaltar que ainda no ano de 2014 as Guardas Municipais de todo o país foram regulamentadas por
Lei Federal Nº 13.022/2014, que as tornou parte da Segurança Pública, ampliando desta forma a participação dos
municípios na responsabilidade com a segurança pública, desta forma, além do patrimônio público a nova
legislação faz referência a função de proteção municipal preventiva.
A criação de novas frentes de serviço para o enfrentamento à criminalidade como Guarda Quarteirão, baseado na
filosofia de Policiamento Comunitário, Romu – Rondas Ostensivas de Monitoramento Urbano, Serviço de
Informações Estratégicas, terão impacto imediato na segurança das áreas públicas do município. Ampliaremos
significativamente as atividades para o videomonitoramento, com a criação da central de videomonitoramento e
dos TOTENS VIGILANTES. Posicionados em áreas estratégicas de entrada e saída da cidade.
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A implementação dessas ações contribuirão significativamente para o enfrentamento de todas as formas de
violência. O investimento municipal, na modernização dos equipamentos, viaturas, na valorização profissional e
otimização das condições de trabalho, na repressão qualificada da criminalidade e das violências e construção da
cultura de paz.
AÇÕES:
MANUTENÇÃO – Fortalecer a Guarda Municipal de Rio das Ostras, visando uma atuação mais efetiva e
racional, com ênfase na preservação da vida e do patrimônio;
SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO – Ampliar o sistema de videomonitoramento;
MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - Ampliar sistema de videomonitoramento e
alarmes para 100% dos prédios públicos municipais;
ROMU – Criar programa de Ronda Ostensiva de Monitoramento Urbano;
GGIM – Fortalecer e ampliar a atuação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de maneira a fortalecer sua
atuação na elaboração de uma política municipal de segurança pública e Defesa Civil;
OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA – Ampliar e fomentar a atuação do Observatório, sob a
direção do Gabinete de Gestão Integrado Municipal (GGIM), e manter atualizado sistematicamente o Mapa da
Criminalidade, a análise conjunta dos dados, planejamento das ações integrada dos órgãos que lidam direta ou
indiretamente com a segurança pública, sejam eles municipais, estaduais ou federais;
DEFESA CIVIL - Consolidar da atividade de defesa civil e ampliar as equipes de combate as queimadas,
enchentes e alagamento, monitoramento de encostas e riscos;
PREVENÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – Elaborar
diagnóstico de segurança municipal regionalizado e focado na incidência de eventos criminosos;
PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - Elaborar o Plano Municipal de Segurança do Município de Rio das
Ostras, de atuação integrada e cooperada para as demais instituições de segurança pública representadas no
município nos âmbitos estadual e federal;
PROGRAMA DE FORMAÇÃO – Implantar a contínua habilitação e aperfeiçoamento, para a equipe da Secretaria
de Segurança, organizando seminários sobre segurança municipal e promoção de vivência internacional com foco
na troca de experiências exitosas de segurança pública promovidas por municípios de outros países;
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança
Pública;
OPERADOR DE VÍDEO MONITORAMENTO – Criar o cargo de Operador de Vídeomonitoramento – Este
cargo ficará responsável pela operacionalização do sistema de vídeomonitoramento e alarmes;
AGENTE DE DEFESA CIVIL - Regulamentar o cargo de Agente de Defesa Civil, responsável pela
operacionalização da defesa civil no âmbito municipal;
REVISÃO ESTATUTÁRIA – Rever o atual estatuto da Guarda e adequá-la aos critérios e atribuições da GMRO
em atendimento à Lei 13.022/2014, ao acesso automático aos níveis verticais e horizontais da carreira do GMRO;
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SERVIÇOS PSICOLÓGICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Implantar os serviços internos de acompanhamento
psicológico e de assistência social e ampliar o programa de capacitação permanente, com o objetivo de melhorar o
desempenho físico e mental dos servidores da Guarda Municipal;
REAPARELHAMENTO INSTITUCIONAL – Manter atualizada a estrutura da Guarda, com aquisição de
equipamentos, viaturas, EPIs, computadores e tablets para os serviços da GMRO e DEFESA CIVIL;
PROMOVER PESQUISAS – Realizar pesquisa de vitimização objetivando estabelecer o diagnóstico do quadro da
violência/criminalidade, bem como, do nível de serviço prestado pela segurança pública.
Promover pesquisa e a inclusão das ciências aplicadas à redução da criminalidade, bem como interagir com a
comunidade acadêmica para realiza estudos visando o entendimento mais apurado do fenômeno da
violência/criminalidade;
EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO - Criar Legislação acerca do Videomonitoramento em Vias Públicas Estabelecer Termo de Cooperação Técnica para ampliação do videomonitoramento em áreas comercias e de
interesse público;
CRIAR RONDA PATRIMONIAL – Atender as demandas identificadas pelos serviços de videomonitoramento e
alarmes em próprios públicos municipais;
COMPLEXO COMUNITÁRIO DA GMRO – Implementar a base avançada da GMRO no Parque da Cidade, para
desenvolver atividades esportivas e de socialização na comunidade;
PARCERIAS E COOPERAÇÃO - Promover a cooperação intergovernamental e interinstitucional em segurança
pública, nas áreas de planejamento, atividades de formação, atuação tático-operacional e intercâmbio de dados,
informações e conhecimento;
PROEIS – Ampliar convênio firmado entre o município e o estado, para intensificar o policiamento preventivo,
aumentando o efetivo de Policiais contemplados com o Programa de Integração na Segurança (PROEIS).
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TRÂNSITO, TRANSPORTE, MOBILIDADE E ACESSIBLIDADE
Rio das Ostras uma Cidade em Movimento
Em Rio das Ostras, dentre as ações no trânsito que buscam promover maior segurança e reduzir os índices de
acidentes, estão à intensificação da atuação da fiscalização viária, investimentos na estrutura viária, sinalização,
ações educativas e fiscalização do transporte e dos meios de transportes. Assim, cidades onde não há
investimentos em ciclovias, sinalizações propícias, educação de trânsito e falta de segurança acabam levando ao
caos a vida urbana. A solução mais rápida a ser tomada é investir em transporte público de qualidade com várias
opções a fim de diminuir o volume de veículos nas principais vias de acesso aos centros.

AÇÕES:
SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO HORIZONTAL E VERTICAL - Promover a melhoria nas condições
físicas e de, considerando as calçadas e passeios;
TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL – Manter e garantir transporte coletivo de qualidade, a preços acessíveis
e ambientalmente corretos;
SEGURANÇA VIÁRIA - Ampliar o uso de equipamentos eletrônicos de apoio à fiscalização de trânsito;
RANSPORTE ALTERNATIVO - Fiscalizar e regulamentar o sistema destinado ao serviço, de moto boy e o
serviço de transporte individual de passageiros em automóvel - taxi, vans e microônibus, conforme legislação
pertinente;
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - Incentivar o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas na gestão do trânsito
municipal. Padronizar e aprimorar as informações sobre vítimas, promovendo ações que impliquem na melhoria
da segurança no trânsito;
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - Trabalhar princípios, cidadania, valores, conhecimentos, habilidades e atitudes
favoráveis à locomoção;
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MOBILIDADE URBANA DE QUALIDADE – Garantir mobilidade urbana de qualidade na cidade, priorizando o
transporte coletivo com a integração de todos modais de transporte, de modo a enfrentar conjuntamente as causas e
os efeitos do desenvolvimento urbano no trânsito e no transporte urbano de passageiros e mercadorias;
SISTEMA CICLOVIÁRIO – Implantar a infraestrutura do Sistema de Ciclovias e construir pontos e o “espaço dos
ciclistas”;
CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE – Construir calçadas caminháveis e acessíveis;
POLÍTICA DE MOBILIDADE – Aprimorar a elaboração do Plano Diretor de Mobilidade de Rio das Ostras;
CALÇADAS - Elaborar da Lei de Calçadas;
ACESSIBILIDADE – Implantar o Plano de Acessibilidade e mobilidade urbana. Adotando medidas para a
mobilidade de pedestres, ciclistas, passageiros de transporte coletivo, pessoas portadoras de deficiência e idosos,
no uso do espaço urbano de circulação;
SINALIZAÇÃO NÁUTICA - Ordenar e tornar mais seguro a movimentação de embarcações e a prática de
esportes náuticos, bem como garantir mais segurança aos banhistas nas praias da cidade;
NOVAS TECNOLOGÍAS DO SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTE - Promover e incentivar o
desenvolvimento de sistemas de transportes e novas tecnologias que resultem na melhoria das condições
ambientais, valorizando o transporte coletivo de qualidade em detrimento ao transporte individual;
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TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
Rio das Ostras e a Gestão Participativa e Democrática
A transparência das contas municipais se concretiza na possibilidade de um cidadão acessar as receitas e despesas
realizadas pelo município, se constituindo assim em instrumento para a cidadania. Baseado na Lei de
Responsabilidade Fiscal, todos os municípios brasileiros têm a obrigação de realizar a prestação de contas,
ampliando a participação cidadã.
AÇÕES:
ACESSO NÀ INFORMAÇÂO – Implantar os serviços de Ouvidoria Geral, do Portal da Transparência e da
Corregedoria;
PARTICIPAÇÃO POPULAR – Garantir ampla participação popular na formulação e acompanhamento das
políticas públicas;
TRANSPARÊNCIA AOS CONTRATOS – Fortalecer a publicidade e a transparência aos contratos de serviços
terceirizados;
EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS - Aumentar a eficiência e a
eficácia na aplicação dos recursos públicos pelo Poder Executivo Municipal, mediante a utilização de técnicas
próprias de trabalho, que se constituem em auditoria, inspeção, fiscalização e avaliação de resultados, ampliando o
diálogo, a transparência e a participação social no âmbito da administração pública, de forma a promover maior
interação entre o município e a sociedade;
ÉTICA E COMBATE A CORRUPÇÃO – Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias
estratégicas e controle interno, dentre outras práticas.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - Realizar ações itinerantes na comunidade para fortalecer o exercício da
cidadania;
UNIDADES DE ENSINO TRANSPARENTE – Implantar em conjunto com a Secretaria de Gestão Pública e da
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, a transparência da gestão escolar, com o objetivo de divulgar
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para a população em geral, informações de todas as escolas, creches e centros de educação infantil deste
município, tais como: Histórico de cada unidade de Ensino, Calendário Escolar; Unidades de Atendimento; Gestão
Pedagógica; Programas e Projetos; Prestação de Contas como Receitas e Despesas.

FINALIZANDO

Apostando nos sinais de futuro para Rio das Ostras, é nossa meta:
Pensar o FUTURO, considerando o presente;
Olhar a FAMÍLIA, como objetivo de ações;
Trabalhar com FOCO, naquilo que precisa ser mudado;
Considerar os FATOS verdadeiros, que somem positivamente;
Almejar a FELICIDADE, atingindo aquilo que é o ideal;
Buscar FORÇA, nas pessoas de bem, que me cercam;
Pregar a FRATERNIDADE, para o alcance da unidade;
Acreditar que a FÉ, moverá obstáculos e sustentará verdades;
Ser FIEL às minhas convicções;
Buscar ser FORTE, diante das adversidades;
Sempre ser FRANCO, para não perder minha credibilidade;
Ser FIRME, mesmo nas decisões mais difíceis;
Considerar o FINANCEIRO, que uma cidade saudável economicamente precisa para seu equilíbrio;
Respeitar e ser FLEXÍVEL, quando boas ideias vierem a mim;
FAZER o meu melhor sempre.
Ser o Fabio.
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Ser o Fabio Simões
Ser o Dr. Fabio Simões, que acredita e vai conduzir o melhor projeto de cidade já visto em Rio das Ostras.
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