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Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a prefeito, Maxwell 

Souto Vaz, para o mandato de 2021 – 2024.  

As experiências profissionais e pessoais de Maxwell Souto Vaz e de sua equipe, e 

os inúmeros diálogos com os atores que possuem formação específica em áreas de 

atuação que perpassam a administração municipal, foram considerados neste 

documento.  

 

 

 

 

 

 



  

2  

  

 

 

SUMÁRIO 

1 Apresentação 

1.1 Prioridades do Nosso Governo 

1.2 Missão 

1.3 Valores 

 

2 Alicerces e Propostas 

2.1 Geração de Trabalho e Renda 

Cultura  

Turismo  

Agropecuária 

Agricultura Familiar 

Pesca Artesanal    

Esporte e Lazer   

Diversificação da economia 

 

2.2. Desenvolvimento Social e Direitos Humanos  

Saúde   

Educação   

Segurança   

Assistência Social 

Atendimento à Criança e ao Adolescente   

 Atendimento ao Idoso 

Atendimento à Pessoa com Deficiência 

 

2.3. Deixando um Legado  

Administração e Planejamento 

Infraestrutura  

Transporte e Trânsito  

Saneamento Básico 

Habitação  

Meio Ambiente   

Ciência, Tecnologia e Inovação  

Comunicação Social  

Finanças  

Obras 

Desenvolvimento Econômico  

Desenvolvimento Urbano 

Controle Interno 

Segurança Jurídica  

 

Considerações Finais 

  



  

3  

  

1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento, proposta de governo, do candidato Maxwell Souto Vaz, 

traça estrategicamente, seus objetivos e metas para o governo, em curto, médio e longo 

prazo.  

Explica-se que os objetivos e metas traçados a médio e longo prazo, serão 

reestruturados após a investidura no cargo, visto não ter disponíveis todas as informações 

relevantes da atual situação econômico-financeira do município.   

Ainda, é legítimo ressaltar que diante do cenário econômico quase imprevisível, 

que penaliza o momento histórico nacional, seria uma irresponsabilidade assumir 

promessas ou compromissos, ou garantir amplas mudanças no cenário municipal em 

curto prazo. O momento é de revisão e prudência. Desta forma, ao conhecer a 

realidade, será possível elaborar objetivos realistas a longo prazo e adequar os já 

propostos.  

Não podemos onerar mais as atividades econômicas. Precisamos utilizar os 

recursos disponíveis, com responsabilidade e transparência, para atender às 

necessidades mais imediatas da população e do município.  

Precisamos considerar os sacrifícios da população e oferecer serviços de melhor 

qualidade.  

Estamos apresentando um plano de governo com capacidade e potencial de 

reestruturar e resolver os problemas do município.   

Assim, com planejamento, gestão profissional eficiente e a colaboração de todos, 

com o implemento das mudanças necessárias, o município de Macaé voltará a crescer, 

atrairá investimentos com geração de renda atingindo uma qualidade de vida 

compatível com os anseios de todos que aqui vivem e desejam para Macaé dias 

melhores e mais felizes.  
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1.1 Prioridades do nosso governo:  

 

 Dialogar com todas as instâncias Governamentais, forças econômicas, 

políticas e sociais e realizar parcerias para sanar os problemas e promover o 

desenvolvimento do município.  

 Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento 

profissional, humano e social de educadores, pais e alunos.  

 Modernizar e construir novas escolas com equipamentos de informática 

e de audiovisual, com sistema fotovoltaico de geração própria de energia solar, 

dar autonomia financeira para escolas. 

 Criar a Escola Cívico-Militar  

 Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança 

para a população, implantar câmeras de reconhecimento facial e realizar 

convênios com as Polícias Militar e Civil para fornecer equipamentos, viaturas, 

imóveis e aumento de pessoal. 

 Melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, fortalecer as 

parcerias existentes, priorizar a atenção básica, implantar Postos de Saúde em 

todos os bairros com sistema integrado de informatização para acompanhamento 

de consultas, exames e fornecimento de remédios. 

 Criar a casa de apoio para pacientes, que fazem tratamento de 

doença crônica em outros municípios. 

 Diversificar a economia, através do turismo, de novas modalidades de 

negócios e de empresas adversas ao setor petróleo, que sejam capazes de gerar 

emprego, trabalho e renda de modo sustentável, ofertando incentivos fiscais ou 

áreas de instalação. 

 Realizar Parceria Público Privada para administrar e desenvolver de 

atividades continuadas no Centro de Convenções e o Parque de Exposições, 

transformando-os no maior centro de entretenimento regional. 

 Ampliar e revitalizar do Sistema Viário, considerando a duplicação da 

Ponte Engenheiro Ivan Mundim (Ponte da Barra), construir Viadutos em substituição 

à rotatórias pouco eficientes. 

 Asfaltar as estradas de acesso à Região Serrana. 

 Implantar de 100% do sistema de coleta e tratamento do esgoto 

sanitário. 
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 Realizar parceria com o Governo do Estado e a CEDAE para atender 100% da 

demanda de abastecimento de água de todo o Município. 

 Realizar Parceria Público Privada para construção da Nova Rodoviária na 

Linha Verde. 

 Revitalizar o espação da rodoviária atual, instalar cobertura e organizar o 

camelódromo, colocar praça de alimentação típica e praça de artesanato local. 

 Criar Zonas Especiais de Serviços, com estrutura de ocupação ordenada para 

microempreendedores, atualmente instalados em situação precária ou nas suas próprias 

residências. 

 Criar Zonas Especiais de Turismo, Orla 1 (Trecho Lagoa de Imboassica até Praia 

do Forte), Orla 2 (Trecho Pontal até Parque Nacional de Jurubatiba) e Região Serrana, 

com ecoturismo, turismo rural e turismo de aventura. 

 Criar um novo Terminal Pesqueiro, 

 Revitalizar todo o Centro Comercial e instalar no Calçadão cobertura 

arquitetônica. 

 Revitalizar praças públicas dos bairros para promover, lazer, esporte e cultura. 

 Revitalizar o Parque da Cidade, com espaços culturais, concha acústica, área 

gastronômica, quiosques de artesanatos, área de lazer e quadra de esportes. 

 Licitar nova concessão do transporte público e ampliar linhas de ônibus. 

 Revitalizar e modernizar os terminais rodoviários e pontos de ônibus.  

 Promover a Regularização Fundiária, que consiste no conjunto de medidas 

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos 

irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e garantir o 

lançamento do imóvel para arrecadação municipal. 

 Criar um sistema de avaliação das políticas públicas que leve em conta a 

eficiência dos serviços oferecidos a população e empresas e que norteie as prioridades 

do governo municipal.  
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1.2 Missão:  

A missão do Partido Solidariedade é “Construir, por meio de uma parceria 

de compromisso em favor do bem comum, meios que fomentem a distribuição de 

renda, a igualdade e a solidariedade, promovendo a inclusão, a dignidade, o 

respeito à diversidade humana, ecológica e a valorização da vida”.  

 

A missão da equipe que desenvolveu este documento, é oferecer 

informações técnicas e pessoais dentro de suas atribuições para ajudar um 

candidato ao qual apoiam a oferecer um plano multidisciplinar que possa 

colaborar para a implantação destas políticas públicas e propostas aqui 

apresentados, ajudando a desenvolver um Município economicamente forte e 

socialmente justo, promovendo a melhoria e eficiência dos serviços públicos. 

A missão do candidato Maxwell Vaz é concretizar o projeto de uma cidade 

onde haja qualidade de vida e dignidade para todos os Macaenses. 

  

1.3 Valores:   

Para desenvolver este plano de governo formou-se uma rede de 

colaboradores escolhidos pelo candidato que têm em suma os seguintes valores 

profissionais, éticos e morais: 

1. Competitividade: desenvolver condições e fatores que transformem o 

município e suas empresas;  

2. Empatia social: tornar Macaé uma cidade humanizada, com ações 

concretas que possibilitem qualidade de vida a todos os cidadãos.  

3. Sustentabilidade: estabelecer políticas que visem ao atendimento das 

demandas da sociedade, do meio ambiente, garantindo empregabilidade, e o 

desenvolvimento das empresas.  

4. Cidadania: parceria com os diversos organismos do Estado e do 

município para fomentar a equidade social e econômica, bem como o 

desenvolvimento da cultura, educação, emprego, saúde, lazer e segurança para 

todos.  
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5. Transparência: garantir à população o acesso às informações e 

acompanhamento dos resultados dos programas e ações.  

6. Profissionalização da gestão municipal: garantir uma gestão profissional com 

com servidores capacitados que primem pela ética, profissionalismo e comprometimento 

comprometimento com as propostas da gestão municipal.  

7. Renovação: integridade, respeito e transparência serão os pilares de nosso 

trabalho.  

“Ao comunicar nossa visão de futuro para o município de Macaé, reafirmo que a nossa 

gestão será pautada pela transparência e nossas ações serão definidas pelas prioridades de cada 

segmento da administração. 

Pretendemos, também, fazer de cada servidor um agente de mudança e esperamos que 

cada munícipe seja nosso parceiro nesse projeto de Renovação sonhado para Macaé. 

 

O futuro é possível desde que façamos as escolhas certas. 

Conto com todos vocês. ” 

 Maxwell Vaz    

Este é o perfil em que se pautou a elaboração deste plano, também feito com 

alegria, motivação e entusiasmo. 

 

 

2.  ALICERCES E PROPOSTAS 

 

Este Plano de Governo foi elaborado sobre três alicerces fundamentais para a 

construção e execução de uma excelente administração pública. São eles:  

 Geração de Trabalho e Renda;  

 Desenvolvimento Social e Direitos Humanos;  

 Deixando um legado. 

 

2.1. GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA  

 

Não só gerar, mas também fomentar e assegurar o trabalho e renda dos 

munícipes, promovendo oportunidades para quem não tem emprego e dignidade para 

quem já tem o seu. 
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 Revitalização da Cultura: Entender que a cultura é mais do que um 

de inclusão social, de arte e de resgate. É importante também compreender e 

a cultura enquanto mercado capaz de gerar oportunidade e renda. 

 

 Desenvolvimento do Turismo Sustentável: O município de Macaé tem 

um potencial turístico tão grande que é difícil mensurar, porém deve ser entendido 

e trabalhado para que, sem perder o foco na preservação, o ecoturismo seja 

introduzido de vez em nosso município e ser também uma opção de geração de 

renda. 

 

 Desenvolvimento da Pesca: Pesca e pescadores, e ainda todo o 

mercado que esta atividade movimenta precisam cada vez mais ser fortalecidos 

e amparados; pois a pesca é uma das nossas maiores riquezas. 

 

 Desenvolvimento da Agricultura Familiar: Grande porcentagem do que 

os macaenses consomem em suas mesas vem da agricultura familiar que é o futuro 

da sustentabilidade alimentar do nosso município. A agricultura deve ser 

fomentada de maneira imediata em nossa cidade que reúne as condições de 

solo, clima e relevo propícios para esta prática. 

 

 Resgate do Esporte: É desnecessário listar os inúmeros benefícios que o 

esporte traz consigo desde os benefícios físicos aos sociais, é por isso que a futura 

administração terá como prioridade o fomento do esporte, o resgaste das 

tradições esportivas do nosso município e a atenção das bases aos profissionais de 

alto rendimento. 

 

 Apoio às Indústrias e Prestadoras de Serviços da área de Petróleo e Gás: 

Outra vocação de Macaé é a exploração de Petróleo e Gás, e toda a indústria 

especializada que este mercado representa. Pretende-se na nova administração 

buscar sempre a melhor via para que todos saiam ganhando: indústria, população 

e meio ambiente. 
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 Apoio ao Comércio Local: É no comércio local onde está uma parcela 

considerável da população economicamente ativa de nossa cidade. Os comerciantes 

comerciantes também precisam ser respeitados e valorizados pelo trabalho árduo e 

e necessário que realizam. Também buscaremos enxergar o comércio informal e o 

o profissional autônomo dando a eles melhores oportunidades. 

 

 Diversificação da Economia e fomento à Economia Circular: Uma cidade 

economicamente forte se faz através do fomento à diversificação da economia. Buscar 

novas fontes de geração de lucro sempre será o nosso desafio, porque são estas bases 

que vão garantir o futuro da nossa cidade ante a um recurso natural esgotável que é o 

petróleo. 

 

 

 

 

 

 

As principais propostas para o atingimento de excelência desses objetivos 

apresentados pela parcela da população que ajudou a elaborar este plano são as 

seguintes:  

 

CULTURA  

 Incentivar o estudo da cultura local, identificando a identidade da cultura do 

município.   

 Planejar e realizar atividades culturais, sociais, esportivas, carnavalescas e 

religiosas.  

 Valorizar as manifestações culturais que expressam a diversidade, o patrimônio 

e os recursos naturais.  

 Criar projetos que incentivem a arte e a cultura nas escolas.  

 Criar o Museu da Bíblia.  

 Incentivar e atuar na divulgação dos movimentos culturais e artísticos locais.  

 Promover eventos culturais de interesse coletivo.  

 Incentivar os movimentos culturais e artísticos na comunidade.  
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 Promover a preservação e conservação dos imóveis de valor histórico 

no município.  

 Ampliar os serviços de educação musical e inclusão social realizados na 

Aurora e Lira dos Conspiradores. 

 Promover a reabertura do Cine Clube Macaé através de parceria 

público privada. 

 Reativar a Sede do Ypiranga Futebol Clube, transformando-a em 

Galpão das Artes. 

 Promover festivais de músicas e concursos de bandas no município. 

 Realizar a Exposição Agropecuária e Industrial de Macaé no Parque de 

Exposição da cidade. 

 Apoiar a realização do Encontro de Motociclistas no município. 

 

 

 

TURISMO  

 Incentivar que a rede hoteleira do município ofereça descontos nas 

tarifas nos finais de semana para atrair turistas.  

  Implementar quiosques com informações turísticas e lojas com artigos 

tradicionais da cidade.  

 Incentivar o desenvolvimento do Ecoturismo na cidade e na região 

serrana. 

 Desenvolver os pontos turísticos municipais com logística para receber 

os turistas. 

 Incentivar a implementação do sistema de ônibus turísticos, que passem 

pelos pontos de interesse urbanos e regionais. 

 Incentivar a implementação de passeios turísticos ao arquipélago de 

Santana. 

 Promover a recuperação da Imbetiba como ponto de encontro das 

famílias. 

 Criar o Fundo Municipal de Turismo  

 Ordenar os diferentes usos e atividades especificas da orla, como 

classificação, valorização e qualificação das praias, e a regulamentação do uso 
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balnear, a orientação do desenvolvimento de atividades – além da defesa e 

conservação da natureza. 

 Construir um píer público para passeios ao Arquipélago de Santana – por 

por embarcações autorizadas pela marinha para este serviço. 

 Ordenar visitas ao arquipélago: quem está apto e autorizado a fazer passeios, 

quantos turistas poderão visitar o arquipélago diariamente. 

 Cadastrar todo o trade turístico da região (guias, operadores de passeios, 

empresas de transporte turístico, proprietários de área de atrativos naturais que tenham 

interesse em desenvolver o turismo em sua região) 

 Ordenar turístico na orla e na região serrana macaense. 

 

 

 

 

 

AGROPECUÁRIA   

 Incentivar a produção e a diversificação de novas culturas.  

 Promover, coordenar, orientar, estimular e regular as atividades agropecuárias 

e da pesca;  

 Apoiar os pequenos e médios produtores.  

 Fomentar a recuperação das matas ciliares, nascentes e áreas degradadas. 

 Fomentar a produção agropecuária e a agroindústria. 

 Formalizar parceiras com órgãos, instituições educacionais, empresas 

parceiras para desenvolver ações que trabalhem com a sustentabilidade.  

 Estimular o comércio de produtos agropecuários no varejo.    

 Estimular intercâmbio entre empresas e produtores rurais. 

 Valorizar o produtor rural e suas atividades. 

 

 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 Concentrar esforços na prática, para promover melhorias relevantes quanto 

ao escoamento da produção, dando ênfase em melhores práticas para a o crescimento 

e fortalecimento da agricultura familiar em Macaé. 
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 Ceder através de comodato de forma regional conjunto de 

equipamento e implementos agrícolas, para associações de produtores da 

agricultura familiar. 

 Incentivar e apoiar tecnicamente a implementação e a manutenção 

de feiras livres de hortifrutigranjeiros e artesanatos semanalmente em bairros. 

Estabelecer padronização de organização na apresentação comercial dos 

produtos, fiscalização técnica da comercialização dos produtos alimentares 

oferecidos ao consumidor, em questões de higiene, qualidade e segurança 

alimentar. 

 Fortalecer o papel essencial da agricultura familiar no município. 

 Apoiar as associações de produtores rurais e manter diálogo com 

representações sindicais. 

 Implementar no município um centro de distribuição, onde contaremos 

com câmaras frias e local fresco para que haja melhor acondicionamento dos 

gêneros entregues pela agricultura.  Neste local terá a pesagem, separação por 

escola, fiscalização e a inspeção de cada gênero alimentício entregue nas 

unidades escolares. 

 Promover, desenvolver, ampliar e apoiar a estruturação social e agrária, 

através do Associativismo e o Cooperativismo entre os Agricultores Familiares. 

 Organizar e desenvolver programas de assistência aos pequenos 

produtores rurais, à pequena e média empresa e ao cooperativismo; 

 Fomentar a utilização de tecnologias simples e de baixo custo na 

agricultura familiar; 

 Viabilizar a capacitação permanente do seu quadro de pessoal, por 

meio da participação em cursos, congressos, feiras, dentre outros; 

 Mecanização Agrícola - Implementação do programa de comodato 

em operações com a mecanização agrícola (tratores com implementos e 

retroescavadeiras) – cada assentamento possuirá em sua sede um kit de 

maquinário que ficará a cargo desta localidade e seus usuários a manutenção 

preventiva e corretiva dos mesmos e terá um plano de utilização com cronograma 

que será passado para a Secretaria de Agro economia e a mesma fará a 

fiscalização do cumprimento da utilização e das atividades. 
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PESCA ARTESANAL 

 

Historicamente, a pesca artesanal no município de Macaé sempre esteve às 

às margens das decisões políticas. A partir da década de 70, com a chegada do setor 

petrolífero a pesca deixou de ser tão expressiva na economia do município, muito 

embora seja hoje fonte de emprego e renda para cerca de 10% da população. No 

entanto, sua cultura ainda se faz presente no cotidiano da cidade. 

As demandas do setor pesqueiro podem ser acessadas em pesquisas realizadas 

por diferentes instituições, em entrevistas com os trabalhadores da pesca ou entidades 

representantes. Segue abaixo trecho extraído do Plano Diretor do Município de Macaé 

(Título II, Capítulo I, Seção III). 

 

“Art. 20 - O Poder Público Municipal priorizará o fortalecimento da dignidade e da 

cidadania das comunidades locais envolvidas na atividade da pesca e na construção 

de embarcações, com a qualificação profissional para o desenvolvimento das 

atividades econômicas que integram a cadeia produtiva da pesca e o fortalecimento 

de sua identidade cultural, bem como promoverá a pesca como atividade de especial 

interesse social, valorizando-a como arranjo produtivo local e integrando-a ao contexto 

do desenvolvimento socioeconômico e preservação do meio ambiente do Município.” 

 

Vamos as propostas: 

 

 Infraestrutura: Edificação de local adequado para o desembarque pesqueiro 

contendo: Berços de atracação, Cais principal com cobertura (galpão), Área de 

convivência dos pescadores, Carreiras e pátio para pequenos reparos, Oficina para 

pequenos reparos, Área para caminhões de compradores de pescado. 

 Políticas para Gestão eficiente da Pesca: Escritório de Gestão, área para 

Capacitação e Estudos, Sede da Colônia de Pescadores, reativação do Conselho 

Municipal de Pesca, criação do Fundo Municipal de Pesca, criação do Fórum de gestão 

compartilhada dos recursos pesqueiros e uso da zona costeira e oceânica, Organização 

do comércio intermediário, Fomento ao empreendedorismo familiar na pesca, viabilizar 

crédito financeiro ao pescador artesanal e de pequeno porte, criar um Escritório de 

Apoio à Seguridade Social na pesca, Apoiar as entidades representantes da pesca, 
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subsidiar a estatística pesqueira e as pesquisas científicas (sociais e ambientais) na 

área da pesca. 

 

ESPORTE E LAZER   

 

 Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham 

especialidade e possibilidades de promover atividades esportivas e de lazer em 

nosso município.  

 Incentivar os talentos locais bem como o desenvolver novos talentos nas 

diversas áreas do esporte.  

 Promover campeonatos esportivos. 

 Utilizar espaços públicos para o desenvolvimento de aulas de esporte e 

lazer coletivos. 

 Implementar o programa Ruas de Lazer em todos os bairros da cidade.  

 Promover orientações sobre saúde e atividades físicas.  

 Divulgar os locais turísticos da região.  

 Realizar bailes públicos para a pessoa idosa. 

 Criar a Lei de Incentivo ao Esporte e à Cultura, oferecendo incentivos 

fiscais municipais às empresas que patrocinarem atletas e artistas locais. 

 Implementar o Fundo Marinho Artificial visando ao desenvolvimento dos 

esportes aquáticos. 

 Criar Arena Esportiva Permanente na Praia Campista. 

 Adequar as praças para realização de aulas de esporte para a 

população. 

 Estabelecer parceria público-privada, visando transformar o Parque da 

Cidade em Centro Cultural e Esportivo. 

 

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA 

  

 Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos 

do planejamento estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente.  

 Incentivar e desenvolver o comércio local.  
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 Estimular a formação de associações e empresas associativas de produção de 

bens ou serviços.  

 Propor e desenvolver parcerias com o Terceiro Setor.  

 Estimular o desenvolvimento regional (comércio, agro turismo, rotas 

ecológicas, produtos ecológicos)  

 Realizar eventos que promovam o município e potencialidades.  

 Criar selos ecológicos para produtos e empresas sustentáveis. 

  Fortalecer da Indústria de Petróleo e Gás. 

 Atrair novas empresas com incentivos fiscais ou cessão de área para 

construção de empreendimentos comerciais e industriais prioritariamente em áreas 

degradadas.  

 Criar parecerias para organizar e fomentar o turismo e novas modalidades de 

negócios e de empresas adversas ao setor petróleo 

 

 

 

 

 

2.2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  

 

A maior riqueza de um município é sem dúvida os seus munícipes, é na sociedade 

que se justificam as causas e motivos para uma governança justa, honesta, participativa 

e engajada. Entender que os munícipes são a maior riqueza de uma cidade é o primeiro 

passo para se construir uma administração pública responsável. 

 

 Cuidar das crianças: As crianças devem ser enxergadas como alicerce e todas 

as forças devem ser empreendidas para que nelas se construam princípios éticos e morais 

através da educação que garantirão a perpetuidade do tudo que está sendo feito 

agora. Boas creches, boas escolas, boas opções de diversão, devem ser metas prioritárias 

de um governo que cria o hoje, mas de olho no futuro 

 

 Cuidar da Juventude: A juventude macaense precisa de atenção! Em uma 

sociedade cada vez mais corrompida por valores e facilidades não tão éticas que 

chegam aos nossos jovens pelos meios de comunicação de maneira incontrolável é 
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preciso olhar com urgência para esta parcela da população. Os jovens 

macaenses precisam ter opções; opção de cultura, lazer saudável, opção de 

educação de qualidade, opção de emprego digno. São estas opções que irão 

levar os nossos jovens a fazerem as escolhas certas quando se verem frente a frente 

com os dois caminhos. 

 

 Cuidar dos idosos :tudo o que temos e onde chegamos passou pela 

sabedoria, dedicação e suor dos nossos idosos. Macaé é uma cidade que sempre 

valorizou a melhor idade. Nossos idosos são tratados com respeito e dignidade, 

mas é preciso mais; é preciso entender que cada vez mais, devido aos avanços 

da tecnologia e à boa qualidade de vida proporcionada aos nosso município, os 

idosos estão cada vez mais presentes. Nossos idosos precisam de reconhecimento, 

lazer adequado, acesso à médicos e medicamentos, e dignidade ímpar; precisam 

estar em destaque em uma administração pública inclusiva e que reconhece o 

lugar ao sol desta turma. 

 

 

 

 Saúde para todos: uma população saudável é o primeiro passo para 

uma população feliz! Ser e estar saudável representa ao munícipe macaense a 

condição de poder ir à luta, poder buscar o sustento da família, poder ousar, poder 

constituir família, certos de que quando precisarem acessar o sistema municipal 

de saúde serão acolhidos e terão suas necessidades e expectativas alcançadas. 

É preciso investimento constante em saúde, é preciso que a população confie nos 

mecanismos de saúde que a cidade oferece, isto a tornará mais produtiva e 

segura. 

 

 Educação de qualidade, dialogando com o esporte e a cultura: tudo 

começa com Educação, seja ela em casa ou na escola. É muito importante que 

o município ofereça educação comprometida e de qualidade para todas as fases 

e ciclos dos nossos cidadãos desde o maternal ao ensino superior. Para isso, em 

primeiro lugar é preciso valorizar os pais e os professores que são os instrumentos 

fundamentais desta educação. É preciso também diversificar as formas de 

educar, aplicando a multidisciplinariedade nas nossas bases escolares, uma vez 
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que temos recurso e capacidade para isto. Ser um município com educação 

multidisciplinar é trazer para o cotidiano da educação as riquezas que só o acesso à 

à cultura pode oferecer e os benefícios físicos e mentais que o esporte traz consigo. 

 

 Segurança Púbica preventiva e dialógica: as tecnologias da segurança estão 

cada vez mais avançadas para atender públicos cada vez mais exigentes, mas não é só 

isso que será um fator de real transformação em uma sociedade; a segurança começa 

quando se tem uma sociedade suprida em suas necessidades básicas informada e 

educada; vamos trabalhar para isto! O combate ao tráfico de drogas que por muitas 

vezes rouba de maneira desigual nossas crianças e jovens também será uma constante 

em nosso governo. Queremos crianças e jovens na escola e trabalhando e não roubando 

e traficando. Estaremos sempre dispostos a conversar sobre isto com quem quer que seja, 

com os líderes das comunidades, conselho tutelar, líderes da segurança municipal, ou 

com pai e mãe que precisem de nossa ajuda.  

 

 

 

 Políticas para os vulneráveis e invisíveis – Inclusão Social: Quem são os 

vulneráveis e invisíveis de nossa cidade? São os moradores de rua, são os 

desempregados, os encarcerados, profissionais do sexo, até mesmo um forasteiro que 

chega em nossa cidade acreditando que aqui o sonho de uma vida melhor acontecerá; 

enfim, são muitos. Em um país sem fronteiras temos que receber de maneira digna toda 

sorte de invisíveis, tornando-os visíveis primeiramente para eles mesmos e depois para a 

sociedade criando políticas públicas inclusivas para estes seres humanos irmãos, 

cidadãos. 

 

 Políticas para comunidade de surdos, cegos e outras portadoras de 

necessidades especiais: não são poucos os cegos e surdos de nosso município; muitas 

vezes não os vemos, porque massacrados por uma sociedade nada inclusiva acabam 

se enclausurando em seus pequenos mundos, restritos, onde na verdade deveriam ter 

total liberdade de desbravar uma cidade que com certeza também é deles. Isto só será 

possível quando confiarem na população que ao demonstrar através de capacitação 

em libras, traduções, apoio às associações e o “fazer valer” da Lei de Acessibilidade está 

aberta a abraçar estes cidadãos de importância igual ou até mesmo superior aos iguais. 
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 Fortalecimento e diálogo com os Conselhos Municipais: saber ouvir, este 

é um dos maiores dons que um administrador, ou administração pública podem 

carregar em seus fundamentos e princípios. Só se constrói uma sociedade inclusiva 

quando se ouve as vozes das ruas representada pelos conselhos ou sociedades 

organizadas, elas traduzem de maneira muito clara os anseios da população. Se 

toda administração pública partisse do fundamento de fortalecer e 

posteriormente ouvir os conselhos e associações de seu município, com certeza 

ela estará no caminho certo de enxergar e resolver os problemas do município do 

ponto de vista de quem mais sabe e precisa que é o cidadão. 

 

 

 

 

 

As principais ideias de propostas apresentadas para se atingir estes ideais 

são as seguintes:  

 

SAÚDE   

ATENÇÃO PRIMARIA:  

 

 Organizar a atenção primária em saúde reestruturando as Estratégias 

do programa Saúde da Família e a Saúde Bucal.  

 Funcionamento de uma farmácia popular 24h. 

 Ampliar o acesso da população aos exames de diagnósticos por 

imagem. 

 Reestruturar as áreas estratégicas da atenção primária, quais sejam: 

saúde da mulher, saúde da criança, controle do diabetes e da hipertensão, saúde 

do idoso.  

 Reduzir as internações por condições sensíveis à Atenção Básica.  
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 Garantir a humanização do atendimento na rede de saúde pública, 

assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à 

expectativa da população.   

 

ATENÇÃO SECUNDÁRIA:  

 Regular e, consequentemente, ampliar o acesso da população aos exames e 

as consultas especializadas.  

 Criar de um programa de marcação eletrônica de consultas na rede 

municipal de atendimento à saúde, dando fim às filas.   

 Ampliar o Programa Saúde da Família, priorizando os bairros de maior 

vulnerabilidade, de acordo com os resultados do geo zoneamento.   

 Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância 

Sanitária, a partir da constatação das necessidades levantadas e realizar ações 

preditivas, preventivas e curativas.   

 Avaliar a necessidade de construção de novas unidades básicas de saúde. 

Captar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do município.  

 Promover o programa de apoio ao paciente oncológico, incluindo o 

transporte para tratamento em outras cidades. 

 Instituir Farmácias Populares nos bairros. 

 Implementar programa de Saúde do Trabalhador, em parcerias com as 

empresas instaladas no município. 

 Realizar treinamentos e desenvolvimento dos profissionais da saúde, 

promovendo atendimento mais humanizados aos usuários. 

 Estabelecer/reativar Unidades de Saúde em todos os distritos da Serra 

Macaense. 

 Implementar o atendimento Domiciliar Multiprofissional de forma a reduzir 

atendimentos hospitalar e internações. 

 Regular e, consequentemente, ampliar o acesso da população aos exames e 

as consultas especializadas.  

 

POLÍTICAS DE ATENÇÃO AOS ANIMAIS   

 

 Reativar o Centro de Controle de Zoonose (CCZ).  
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 Criar centros de castração de animais.  

 Retirar das vias públicas, animais de grande porte abandonados.  

 Definir espaços para acomodação dos animais abandonados e 

recolhidos.  

 Promover campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos 

animais.  

 

EDUCAÇÃO   

 

 Relacionar as necessidades da área educacional, e adequar o 

atendimento ao plano municipal de educação.  

 Reorganizar as orientações para a construção de um Plano 

Pedagógico municipal, que contemple as necessidades, especificidades e 

decisões das escolas.   

 Estabelecer um padrão de qualidade para a rede municipal de 

educação.  

 Implantar equipe de Assessoramento Pedagógico para formação 

continuada dos professores.  

 Criar equipes docentes para reforço de aprendizagem escolar.  

 Otimizar o acesso a creches e maternais, nos bairros com maior déficit 

de vagas, através da construção de novas unidades.  

 Programar um plano de manutenção para os equipamentos da rede 

de educação.  

 Revitalizar os espaços de inclusão ampliando a oferta de atividades 

para o desenvolvimento intelectual, artístico e cultural.   

 Modernizar a biblioteca municipal e as existentes nas escolas.  

 Modernizar as escolas com sistemas de informática, audiovisual e 

autonomia energética com captação solar. 

 Revitalizar as unidades escolares de acordo com suas necessidades.  

 Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar, 

com fornecimento prioritário pelos produtores da cidade.  

 Remodelar a gestão educacional do município, com mais autonomia.  

 Valorizar todos profissionais da educação.  
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 Melhorar o transporte escolar para os alunos da zona rural. 

 Estabelecer Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para o servidor com 

com Mestrado ou Doutorado. 

 Implementar os jogos estudantis nas escolas municipais. 

 Desenvolver nas escolas da Serra Macaense projetos ligados ao ecoturismo e 

à questão ambiental. 

 Estabelecer parcerias com as Universidades visando promover de forma 

permanente cursos de desenvolvimento do professor municipal. 

 Dotar os estabelecimentos de ensino municipais de equipamentos de 

informática e acesso à rede mundial de computadores. 

 Criar centros de apoios a inovações tecnológicas para educadores e alunos. 

 Substituir prédios alugados e instalações improvisadas por escolas próprias do 

município no padrão MEC. 

 

 

 

 

SEGURANÇA   

 

 Fortalecer as ações de segurança realizadas em parceria com as demais 

instituições de segurança existentes no município.  

 Comprometer-se com o programa de apoio ao dependente químico, 

ampliando as iniciativas já existentes.  

 Atuar com rigor no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

coibindo a venda de bebidas alcoólicas, armas e outros produtos para menores de 18 

anos.   

 Desenvolver política de segurança preventiva nos bairros e centros comerciais.  

 Reativar o sistema municipal de câmeras de vigilância nos postos de 

observação e nos postes das ruas e avenidas da cidade.  

 Criar Conselho de Segurança Municipal, integrando representantes das 

diversas organizações e instituições existentes no município.  

 Promover treinamento e oferecer EPI para os agentes municipais de 

segurança. 
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 Estabelecer rotina de patrulhamento pela Guarda Municipal, inclusive 

nos finais de semana. 

 Ampliar o programa de parceria entre o Município e o Estado, na 

de policiais militares em seus dias de folga. 

 Implementar Plano Municipal de Segurança Pública, com foco na 

gestão das políticas públicas de segurança e defesa e desenvolvimento social. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Relacionar as necessidades da população e planejar atendimento 

prioritário.  

 Criar programas de referência da pessoa em situação de risco.  

 Privilegiar atividades socioeducativas em espaços abertos para 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  

 Planejar ações de assistência social, tendo como centro a família, a 

comunidade e a igreja como parceiras na construção de uma sociedade 

comprometida com o bem comum.   

 Tornar efetivos os Centros de Referência Especializados da Assistência 

Social (CREAS).   

 Melhorar o CAD (Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais) 

e a aplicação de suas normas.  

 Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Risco.  

 Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a 

atenção à família.   

 Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra todas as 

formas de violência familiar, abuso, maus tratos, exploração sexual.  

 Desenvolver projetos contra violência e abuso da diversidade sexual e 

de gênero.  

 Apoiar os asilos e instituições sociais e filantrópicas.  

 Reativar o Restaurante popular. 

 

 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
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 Garantir apoio psicológico nas escolas.  

 Intervir para congregar os segmentos que cuidam dos vulneráveis.  

 Instituir um cadastro único para acompanhamento de pessoas assistidas pelos 

órgãos de assistência.  

 

ATENDIMENTO AO IDOSO 

 

 Ampliar as condições de utilização pelos idosos, dos espaços existentes, com 

oferta de serviços e atividades de convivência, incluindo atendimento específico aos que 

estão em situação de vulnerabilidade.   

 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto 

às suas necessidades e direitos.   

 Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para o idoso.  

 Realizar bailes públicos para a pessoa idosa. 

 Criar Coral de Idosos no município. 

 Ampliar o número de academias populares para a pessoa idosa. 

 

ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

  

 Incentivar a empregabilidade por parte das empresas.  

 Estabelecer parcerias e convênios com entidades que realizem trabalho com 

este segmento.   

 Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento de pessoas com 

deficiência, pelo poder público e pela iniciativa privada.   

 Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência.   

 Aplicar o Estatuto das pessoas com deficiências e oportunizar sua inclusão. 

 Adaptar o mobiliário urbano para receber as pessoas com deficiência física. 

 Promover campanha que incentive os moradores a manterem as calçadas 

livres, sem obstáculos e com rampa de acesso.  
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2.3. DEIXANDO UM LEGADO  

 

Não se faz uma administração de qualidade e respeito pensando somente 

no hoje, no agora; administrações passarão e a população e o ambiente 

continuarão. Um bom candidato deve entender e ter este valor como ético. As 

pontes que serão construídas serão as mesmas pontes que conduzirão os cidadãos 

macaenses rumo a sustentabilidade e ao amor mútuo por nossa Macaé. 

 Infraestrutura: É literalmente a base estrutural de toda uma cidade, 

importante que seja prioridade em um governo; engloba: Mobilidade Urbana – 

vias públicas, rodoviária, porto-aeroporto, estradas, macrodrenagem, habitação, 

equipamentos públicos, inclusão digital, implantação do conceito de Smart Cities. 

 

 O cuidado nos Bairros: A casa de um cidadão deve ser sempre um lugar 

de conforto e segurança; estas casas devem estar em bairros seguros, 

desenvolvidos e com os aparatos sociais necessários como educação, esporte, 

lazer e renda.   

 

 

 Meio Ambiente: O desafio de criar um Meio Ambiente saudável e em 

equilíbrio com o desenvolvimento urbano e industrial, que deve ser uma máxima 

em nosso município, uma vez que Macaé é uma cidade duplamente 

vocacionada a cuidar das riquezas naturais impares com as quais foi presenteada 

pelo Criador e ao desenvolvimento industrial, alimentado pela indústria do 

petróleo, que também é uma dádiva de Deus. Este é um item que terá especial 

atenção em nosso governo, pois saber conciliar de forma harmônica estes dois 

interesses vitais será um grande desafio. 

 

 Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento Científico e Inovação (P, D & I). Uma 

das mais belas vocações macaenses é a educação, nossas riquezas nos deram a 

oportunidade de cuidar dos nossos educandos da educação maternal ao ensino 

superior; no ensino superior está uma grande aposta que deu certo em nosso 

município agora é hora de tornar este ensino em referência mundial apoiando de 

maneira muito especial as instituições e os alunos com todo tipo de ajuda 

necessária para alcançar o topo da educação superior no Brasil e no mundo 
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 Gestão Pública transparente: Não se trata de apenas de um compromisso, mas 

compromisso, mas também de uma obrigação legal. Um governo ser transparente traz 

aos cidadãos confiança, tranquilidade e respeito. O Portal da Transparência será 

alimentado de forma, que a população terá acesso a todos os atos da administração 

pública. 

 

As principais práticas a serem implantadas no novo governo são as seguintes: 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  

 Criar metas e indicadores de desempenho por e para as secretarias 

municipais.  

 Garantir celeridade e transparência nas Licitações, contratos e compras.  

 Otimizar os processos administrativos, de forma que a maioria deles sejam 

totalmente on-line. 

 Capacitar e treinar os servidores municipais.  

 Avaliar a aplicação da legislação trabalhistas nos processos.  

 Realocar os espaços usados pelos órgãos da prefeitura, promovendo o fim dos 

contratos de aluguel de espaços privados.  

 Profissionalizar a administração pública.  

 Ampliar as potencialidades dos colabores e aprimorar a compreensão da 

função social do trabalho na Prefeitura Municipal.  

 Avaliar e estudar a possibilidade do PDV (Plano De Demissão Voluntaria)  

 Valorizar os servidores públicos e rever o Plano de Cargos e Salários.  

 Elaborar e desenvolver programas de atenção à saúde e segurança dos 

servidores.  

 Desenvolver as políticas e diretrizes que norteiam a gestão do corpo técnico 

administrativo das secretarias.  

 

 

OBRAS E INFRAESTRUTURA  

 Implementar equipamentos de captação de energia solar nos prédios  

 públicos. 
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 Recuperar estradas do interior e acesso as propriedades rurais. 

 Macrodrenagem do Centro de Macaé e Sol & Mar, Campo d’Oeste, 

Visconde e entorno. 

 Drenar de Águas Pluviais da Barra de Macaé e Parque Aeroporto. 

 Drenar de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário da Nova Holanda. 

 Despoluir e revitalizar o Canal Campos - Macaé 

 Adquirir os equipamentos necessários para ajudar pequenos  

  agricultores e promover a liberação de estradas após deslizamentos de 

  terra, em épocas de chuva. 

 Reorganizar, modernizar e revitalizar os pontos de ônibus humanizando 

o uso do transporte coletivo.   

 Construir e incentivar calçadas livres de obstáculos, com acessibilidade. 

 Implantar sistema de Drenagem e Asfaltamento do Bairro Vale 

Encantado. 

 Urbanizar do Bairro Lagomar, implantação de água e esgoto. 

 Implantar sistema de Drenagem do Bairro Aroeira 

 Ampliar o sistema de drenagem na foz do Canal Virgem, para drenar 

com mais vazão o Canal do Capote, Canal Três Pontes, o Canal que passa em 

frente a Cidade Universitária e o próprio canal Virgem Santa, para eliminar as 

enchentes no Shopping, Cidade Universitária, Linha Verde e demais regiões. 

 Duplicar da Ponte Ivan Mundim. 

 Revitalizar trecho da RJ-106- da ponte Ivan Mundim até o Batalhão da 

Polícia Militar. 

 Duplicar da Avenida Tinoco Garcia, Linha Vermelha. 

 Implantar viaduto na Rodovia Amaral Peixoto na entrada da Cancela 

  Preta. 

 implantar mão única na Avenida Dr. Télio Barreto e rua que liga Aroeira 

ao Miramar paralela a linha férrea. 

 Implantar a Estrada do Tatú ligando os bairros Aroeira, Visconde e 

demais bairros a Linha Azul. 

 Pavimentar e revitalizar a rua Medeiros que liga Barra, Aeroporto e Nova 

Holanda na Linha Azul. 

 Ampliar da rotatória da Linha Verde com Linha Azul. 
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 Implantar sistema viário Vitória Régia, ligando a rotatória da linha verde ao 

Bairro Aroeira, com duplicação do trecho. 

 Concluir a rotatória no Trevo da Via Industrial com Rodovia Amaral Peixoto. 

Peixoto. 

 Implantar pontes de concreto na região serrana. 

 Projetar Estrada ligando o Bairro Aeroporto a Linha Azul. 

 implantar de melhorias na Estrada do Frade. 

 Instalar a nova Rodoviária na Linha Verde ao lado da ETE Central. 

 Recuperar o CEASA da Barra de Macaé. 

 Recuperar e manter em condições de uso as Praças do Município. 

 Instalar cobertura arquitetônica no calçadão na Rui Barbosa. 

 Implantar complexo de lazer e esportivo, junto a lagoa para atender toda área 

da Ajuda. 

 Revitalizar da Casa da Terceira Idade na Ajuda de baixo. 

 Revisar o plano diretor urbano (PDU)   

 Realizar o calçamento nos bairros.  

 Implantar iluminação pública de LED em todo o município.  

 Ampliar e criar cemitérios e capelas mortuárias na região serrana.  

 Promover manutenção preventiva em todos os equipamentos públicos, nas 

estradas, ruas e espaços urbanos. 

 

TRANSPORTE E TRÂNSITO  

 Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do 

trânsito, a fim de promover prioritariamente a segurança e a fluidez. 

 Colocar ônibus circular nos bairros de maior espaço geográfico”. 

 Nova licitação para concessão de linhas de ônibus urbano. 

 Melhorar a gestão e sinalização do trânsito na cidade. 

 Criar/ampliar ciclovias/ciclo faixas em pontos de ligação entre o centro e os 

bairros da cidade. 

 Implementar aplicativo para usuários do sistema de ônibus do município. 

 Instalar/ampliar/reparar os pontos de ônibus da cidade, de acordo com o 

estabelecido na Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
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 Criar faixa exclusiva para parada de motociclistas, entre a faixa de 

pedestres e os carros parados no semáforo. 

 Ampliar as vias de acesso à ponte Engenheiro Ivan Mundim – Ponte da 

Barra.  Promover estudo de viabilidade técnica visando mudança de mão de 

em ruas e avenidas da cidade.  

 Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas visando à mudança 

comportamental e redução de acidentes, mortos e feridos em vias públicas. 

 Ampliar a oferta de empresas e linhas de ônibus municipais e que 

atendem à região da Serra Macaense. 

 

SANEAMENTO BÁSICO 

   

 Implementar política municipal de gestão e saneamento ambiental.   

 Viabilizar serviços de drenagem e manejo das águas pluviais 

adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio.  

 

 Aperfeiçoar os serviços de limpeza urbana e o manejo dos resíduos 

sólidos.  

 Controlar o descarte de resíduos sólidos industriais, hospitalares e 

domésticos.  

 Implantar coleta seletiva de resíduos domésticos.  

 Implantar usina de reciclagem de resíduos. 

 Fiscalizar o aterro sanitário.  

 Coletar e tratar o esgoto sanitário dos centros urbanos dos distritos da 

Serra Macaense. 

 Fiscalizar o cronograma de obras e contrato da PPP do Esgoto. 

 Fiscalizar o contrato da Cedae e as metas de capitação, tratamento e 

distribuição de água potável para toda a população. 

 Ciar Eco Pontos de resíduos recicláveis para atender a demanda da 

população, organização do município e catadores, pessoas que vivem de 

recicláveis. 
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HABITAÇÃO  

 Captar recursos Federais para realizar melhorias em conjuntos habitacionais 

habitacionais 

 Promover inscrições para os interessados no Programa Casa Verde Amarela 

(Governo Federal).  

  Cumprir o que preceitua o Plano Municipal de Habitação.  

 Criar loteamento popular com infraestrutura e planta aprovada para 

reorganizar os espaços urbanos. 

 

MEIO AMBIENTE   

 Revitalizar as praças e jardins do município.  

 Promover campanhas de proteção ao meio ambiente.  

 Promover campanhas para o uso racional dos recursos hídricos;   

 Estimular a conservação dos espaços verdes na cidade, pelas escolas e 

empresas.  

 Promover adoção de praças por indivíduos ou empresas. 

 Conservar e recuperar a cobertura vegetal do município.  

 Atuar junto aos órgãos competentes para recuperação da bacia hidrográfica 

do Rio Macaé.  

 Recuperar e preservar nascentes e mananciais.  

 Promover a implantação racional de sistemas de captação de águas 

subterrâneas.  

 Fomentar o desenvolvimento de sistemas de reuso de água.  

 Empreender projetos sociais, econômicos e de geração de emprego e renda 

com os demais municípios da região que constitui bacia hidrográfica do rio Macaé. 

 Mobilizar a iniciativa privada e a sociedade civil para a recuperação de áreas 

degradadas e nascentes. 

 Reflorestamento das nossas matas ciliares. 

 Estimular um modelo agroecológico de produção rural.  

 Fomentar circuitos agroecológicos com a produção de produtos para o 

agroturismo.  

 Facilitar o acesso a licenciamentos junto aos órgãos responsáveis.   
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 Implantar eco pontos para gerenciamento de resíduos recicláveis e não 

recicláveis de logística reversa. 

 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

 

 Simplificar métodos e ações que visem a agilidade e transparência da 

informação pública, construindo um relacionamento duradouro e confiável entre 

governo e cidadão.  

 Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico do município por 

intermédio de parcerias com universidades, organizações públicas e privadas, e 

membros da sociedade civil.    

 Estimular a aplicação e difusão de conhecimento científico no 

desenvolvimento de soluções para os problemas observados no município. 

 Facilitar o acesso da população às informações de âmbito público 

municipal com o apoio das tecnologias digitais.   

 Produzir e implementar o Plano Diretor Municipal de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PDMTIC). 

 Realizar diagnóstico de utilização de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) em todos os órgãos municipais. 

 Mapear os processos e as atribuições da TIC. 

 Identificar os sistemas de TIC próprios e terceirizados.  

 Coletar dados para produzir o inventário de hardware e software. 

 Avaliar as necessidades de desenvolvimento de software. 

 Definir metodologias para desenvolver novos sistemas (software), bem 

como para manutenção de sistemas já existentes na prefeitura, inclusive o Portal. 

Web.  

 Promover a integração de sistemas. 

 Monitorar e avaliar a utilização de TIC. 

 Definir um catálogo de serviços de TIC. 

 Garantir a funcionalidade dos equipamentos de modo a oferecer 

atendimento e suporte operacional aos seus usuários. 

 Promover diretrizes de segurança da informação. 

 Regulamentar a utilização de geotecnologias em conjunto com a TIC. 
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 Planejar e realizar a capacitação de servidores municipais. 

 Promover a inclusão digital pela capacitação profissional do munícipe. 

 Incentivar iniciativas e soluções inovadoras no âmbito da TIC.   

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

  

 Gerenciar processos de comunicação institucional, interna e externa.  

 Apresentar e dar publicidade às realizações da Administração Municipal.  

 Criar propostas de marketing e divulgação das potencialidades do município.  

 Executar a publicidade da Administração Direta e Indireta.  

 Elaborar e promover campanha educativa em tempo de epidemia, 

pandemia e proteção ambiental.   

 Implementar aplicativo digital de protocolo para atendimento às 

necessidades da população, informação de ocorrências e solicitações de serviço 

público.  

 

 

FINANÇAS  

 Viabilizar a realização de convênios junto aos governos Estadual e Federal e 

Universidades e outros municípios.  

 Criação do fundo soberano dos royalties do petróleo, previsto no plano diretor 

2006. 

 Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em 

nosso município.  

 Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e 

monitoramento permanentes dos órgãos da administração pública municipal.  

 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores.  

 Realizar mostras e feiras de negócios.  
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 Criar o programa universitário empreendedor.  

 Criar um Conselho composto pelos presidentes das associações de 

município para apreciação das ações municipais.  

 Criar políticas de aproximação com instituições acadêmicas, 

instituições de fomento e conselhos profissionais, sindicatos, ONGs e associações, 

para ações de capacitação e aprimoramento funcional além de contribuições 

especificas de sua área de atuação.  

  

CONTROLE INTERNO  

 

 Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias 

estratégicas e controle interno, dentre outras práticas.  

 Orientar, acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a gestão 

orçamentária financeira e patrimonial dos órgãos da administração com vistas a 

regular e racionalizar a utilização dos recursos e bens públicos.  

 Publicitar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizados.  

 Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal, estudos e propostas 

de diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução 

das despesas e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial no âmbito da administração, e também da implementação e da 

arrecadação das receitas orçadas.  

 

SEGURANÇA JURÍDICA 

  

 Desenvolver atividades de consultoria e assessoramento jurídicos.   

 Representar o Município judicial e extrajudicialmente, recebendo as 

citações, intimações e notificações judiciais dirigidas contra a Prefeitura ou ao 

Município. 

 Elaborar defesas e prestar informações ao Ministério Público e ao 

Tribunal de Contas do Estado.   

 Defender em juízo os interesses da Administração.  

 Dar celeridade aos processos e procedimentos otimizando os prazos e 

demandas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mais uma vez destacamos que este Plano de Governo foi elaborado por muitas 

mãos; mãos conhecedoras, mãos especialistas, mãos engajadas em construir um 

documento base que será o alicerce da campanha eleitoral que o candidato pretende 

apresentar à população. Muitos foram ouvidos e todas as propostas foram trabalhadas 

com respeito. 

Que este Plano de Governo seja o mais forte aliado do futuro prefeito Maxwell Vaz 

na construção de uma governança forte, trabalhadora e em sintonia com a população. 


