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Introdução 
 
 
 
 
 
Nesse momento tão especial de fé e esperança em uma Macaé melhor e para todos, o partido 
REPUBLICANOS vem com orgulho apresentar o Programa de Governo da candidatura de André 
Longobardi para Prefeito e Pérola Macaé para Vice-Prefeita da cidade de Macaé para o período de 
2021-2024. 
 
Esse Programa de Governo foi elaborado pensando na Macaé de hoje, idealizando a Macaé próspera 
e desenvolvida do futuro. Nele, apresentaremos soluções para problemas recorrentes, melhorias nos 
sistemas e propostas para gerar desenvolvimento para o município e munícipes. Nosso programa 
contou com a contribuição de apoiadores, técnicos, moradores da região serrana, entidades 
ambientais, esportistas, associações de classe, profissionais da saúde, profissionais da educação, 
grupos religiosos, funcionários públicos, empresários, produtores rurais, grupos temáticos, 
pescadores, motoristas profissionais, clubes de motociclistas entre outros e apresenta os valores, as 
diretrizes e os projetos a serem utilizados para governar Macaé nos próximos 4 (quatro) anos. Ele 
será pautado, principalmente, em cinco estruturas de apoio: 
 
1) Gestão Responsável: profissional, imparcial e transparente 
2) Capacitação Humana: Forte investimentos em Educação e Saúde 
3) Infraestrutura: Planejamento e investimentos em Obras e Infraestrutura 
4) Desenvolvimento Econômico: Parcerias Público-Privada e novas atividades econômica 
5) Desenvolvimento Social: Participação Popular e serviços públicos de qualidade 
 
Nesse sentido, uma nova era de desenvolvimento e equidade se inicia, com a correta e responsável 
aplicação dos recursos públicos para o bem-estar da população; geração e distribuição de renda; 
saúde, educação, pesquisa e transportes público de primeira linha; preservação dos recursos 
naturais; desenvolvimento de novas atividades econômica e muito mais, preparando Macaé e os seus 
habitantes para os próximos anos e, também, para era pós-petróleo. Através de um forte 
planejamento e da promoção de fóruns de debate setorial serão apresentadas propostas para 
soluções de problemas recorrentes e urgentes e uma visão de como será a Macaé do futuro. 
 
Nesses fóruns setoriais promoveremos debates para melhoria dos serviços públicos e 
desenvolvimento sustentável do município. No caso da saúde, ouviremos pacientes, médicos, 
enfermeiros, atendentes, fisioterapeutas, assistentes sociais e demais membros do setor. Na 
educação, pedagogos, professores, secretários, responsáveis pelos alunos. Da mesma forma 
relacionado a transporte, limpeza, segurança, etc. 
 
Ainda, a Prefeitura valorizará as empresas e negócios locais com a aplicação da margem de 
preferência visando promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 
regional, ampliação da eficiência das políticas públicas e incentivo à inovação. 
 
Desde já, agradecemos a todos que participaram da elaboração desse projeto e se dispuseram a 
ajudar na construção de uma Macaé melhor e mais digna para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pág. 4 de 45 

OS OBJETIVOS CENTRAIS DO GOV. ANDRÉ LONGOBARDI 
 
 
 
 

• Modernizar, aprimorar e universalizar a qualidade dos serviços públicos prestados à 
população pela Prefeitura, sobretudo e principalmente nas áreas da Saúde, Transportes e Segurança 
Pública; 
 

• Garantir maior igualdade de oportunidades para todas as crianças macaenses, 
independentemente de sua renda familiar, raça, credo ou condições físicas; 
 

• Qualificar melhor o cidadão para o emprego e estabelecer em nossa cidade, as condições 
necessárias para o crescimento econômico sustentável.  
 

• Reduzir os atuais níveis de pobreza e indigência na cidade, especialmente nas comunidades 
e nos bairros com níveis mais baixos de IDH com a ampliação dos programas sociais e de distribuição 
de renda. 
 

• Unir os macaenses de todas as ideologias em torno de um projeto comum para uma Macaé 
melhor, a partir de consultas permanentes e um diálogo democrático com a população. 
 

• Elevar o padrão da qualidade de vida em todas as regiões da cidade de Macaé para que 
todos os seus moradores possam ter uma existência agradável independentemente de serem ricos 
ou pobres. Isso significa o acesso descomplicado aos serviços públicos de qualidade, a limpeza das 
áreas públicas, a boa iluminação, o saneamento, a qualidade do revestimento asfáltico das ruas e 
avenidas, a preservação do meio ambiente, o acesso as atividades culturais, esportivas, artísticas, o 
emprego e o lazer.  
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OS PRINCÍPIOS QUE NORTEARÃO O GOVERNO ANDRÉ 
LONGOBARDI 
 
 
 
 

• Colocar as reais necessidades do dia-a-dia das pessoas como foco prioritário da ação 
governamental; 
 

• Combater de forma contundente qualquer prática de corrupção na Prefeitura e em todas as 
suas esferas;  
 

• Assegurar uma gestão técnica e profissional de toda máquina pública (livre de interesses 
partidários ou de qualquer influência ou discriminação por gênero, raça, idade, credo ou opção sexual) 
e ser absolutamente transparente e responsável com o uso dos recursos públicos e com as finanças 
do Município; 
 

• Garantir maior igualdade no padrão de qualidade dos serviços públicos que são prestados 
pela Prefeitura em todas as regiões da cidade; 
 

• Dar continuidade a projetos e programas iniciados por governos anteriores que são bem 
avaliados pela população e colocar para funcionar equipamentos públicos que se encontram 
inoperantes, abandonados ou se deteriorando antes de construir novas instalações.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pág. 6 de 45 

A ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO 
 
 
 
 
As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano de 
Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os projetos que a 
compõem.  
 
 

• Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios a serem 
enfrentados nos próximos anos para a área em tela.  
 
 

• Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo para a área em 
questão.  
 
 

• Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com as 
diretrizes.  
 
 

• Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas. 
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AS PRINCIPAIS PROPOSTAS DE ANDRÉ LONGOBARDI 
 
 
 
ÍNDICE 
 
 

1.  Desenvolvimento Social 
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1.2   Assistência Social e Proteção à Família 
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1.2.2.   Programa Ambulante Legal 
1.2.3    Ronda Legal Social 
1.2.4.   Ampliação de Programas Sociais 
1.2.5.   Programa Caminhos da Inclusão 
 

 
1.3 Políticas para Mulheres 
 
1.3.1    Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
1.3.2    Criação da Casa Myrthes Gomes de Campos 
1.3.3    Projeto Mulher Empreendedora 
1.3.4    Campanhas direcionadas 
1.3.5.   Maria da Penha em Libras 
1.3.6    Projeto Mulheres da Paz 

 
 
1.4  Juventude & Adolescência  
 
1.4.1     Apoio à Crianças e Adolescentes em Estado de Vulnerabilidade 
1.4.2  Programa Jovem Integrar 
 
 
1.5  Esportes  

 
1.5.1  Construção da Arena Esportiva Shiro Matsuda – Região Serrana 
1.5.2  Bolsa “Esporte Futuro” - Auxílio Atleta e ao Técnico Desportivo Amadores. 
1.5.3  Unidade de Apoio ao Atleta 
1.5.4. Restauração/revitalização 
1.5.5 Ruas de Alegria 
1.5.6  Pontos de Recreação Infantil  
1.5.7  Construção de Unidades do CEs 
1.5.8  Calendário de Eventos e Jogos 
1.5.9  Esporte itinerante 
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1.5.12  Revitalização do Estádio Expedicionário e Sede da Liga Macaense de Desportos. 
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1.5.13  Departamento Médico Esportivo 
 
 
1.6  Segurança Pública 
 
1.6.1  Monitoramento Contínuo 
1.6.2  Criação da Guarda-Montada  
1.6.3  Mapeamento dos espaços vulneráveis 
1.6.4  Cidade da Polícia 
1.6.5  Criação da Casa da Mulher 
1.6.6  Agenda de Segurança Pública com Reunião mensal ou bimestral entre os gestores 

de entidades 1.6.7 públicas e privadas, para discutir pautas de segurança pública 
1.6.8  Depósito Municipal  
 
 
1.7  Transporte & Mobilidade Urbana 
 
1.7.1  Implantação do Programa SETA (Sistema Especial de Transporte Alternativo) 
1.7.2  Conclusão, Ampliação e Funcionamento do VLT com Parceria Público-Privada 
1.7.3  Anexo de Desvio Perimetral da Ponte da Barra 
1.7.4 Aplicativo “Info Transporte” 
 
 
1.8  Drogas 
 

Escopo geral de ações 
 
 
1.9  Idosos 
 
1.9.1  Programa Saúde bucal do Idoso 
1.9.2  PAI – Programa de Entrega Domiciliar de Medicamentos  
1.9.3  Programa “Mais Terceira Geração: Sistema integrado de atendimento aos idosos 
1.9.4  Revitalização do Centro de Convivência do Idoso 
1.9.5  Programa de Inclusão para a Terceira Idade 
 
 
1.10 Acessibilidade 
1.10.1 Amigo do Futuro 

 
 
 
 

2. Desenvolvimento Humano 
 
 
2.1 Educação 

 
2.1.1 Implantação da Escola Militarizada 
2.1.2 Inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como conteúdo obrigatório na rede 

municipal de ensino. 
2.1.3 Creche Sustentável 
2.1.4 Capacitação Continuada 
2.1.5 Erradicação do Analfabetismo 
2.1.6 Creche 12 Meses 
2.1.7 Programa Olho Vivo 
2.1.8 Campanha de Incentivo à Leitura 
2.1.9 Programa Saúde na Escola 
2.1.10 Parceria Macaé x CEJA 
2.1.11 Fiscalização e Monitoramentos permanentes  
2.1.12 Apoio da PMERJ 
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2.2 Cultura  
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2.2.11 Feira Gastronômica da Serra 
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2.2.14 Revisão das Leis Municipais de Incentivo à Cultura 

 
 
 
 

3. Desenvolvimento Patrimonial, Urbano, Rural, Meio-
Ambiente e Setor Pesqueiro 
 
 
3.1 Patrimônio Público 
 
3.1.1 Painéis Solares 
3.1.2 Reuso de Águas 
3.1.3 Construção do Portal Serrano 

 
 

3.2  Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
 

3.2.1  Criação do Centro de Pesquisas e Treinamentos em Agroecologia  
3.2.2  Centro de Triagem  
3.2.3  Centro da Feira da Economia Familiar & Solidária  
3.2.4  Ampliação do Plantio Regional  
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3.2.15  Revitalização do CEASA 

 
 

3.3  Infraestrutura & Habitação 
3.3.1  Programa Favela Zero 
3.3.2  Saneamento e Pavimentação integral 
3.3.3  Macrodrenagem 
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3.4.3   Projeto Piloto de Biodigestão do Esgoto 
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3.5  Setor Pesqueiro 
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3.5.2  Serviço de Apoio Marítimo Integrado 
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3.6  Proteção aos animais 
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3.6.3  Educação Profissionalizante 
3.6.4  RGA 
 

 
 
 
 

4 Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Turístico  
 
 

4.1  Comércio & indústria 
 
4.1.1  Parceria pelo Desenvolvimento 
4.1.2  Programa Rota do Progresso 
4.1.3  ProCoMP 

 
 
 
 

4.2 Emprego 
 

4.2.1  Programa Parceria do Futuro 
4.2.2  Programa Renda Familiar 
4.2.3  Programa Bom Trabalho 
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4.3 Tecnologia 
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5.3 Transparência 
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5.3.3  Central Municipal de Compras  
5.3.4  Pregão Eletrônico Obrigatório 
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1. Desenvolvimento Social 
 
 
 
 
 
1.1 Saúde 
 
 
1.1.1 Programa Saúde em Casa 
 
Implantação de programa de atendimento clínico residencial, para desafogar a rede pública 
municipal, nos casos de “vacinação”, “acompanhamento médico”, “coletas de exames” e outros 
procedimentos de rotina que não dependam de atendimentos mais específicos e complexos. 
O serviço contará com equipes de profissionais da saúde que estarão indo às comunidades para 
efetuarem tais procedimentos, sem comprometer a saúde dos pacientes e agilizando o atendimento. 
 
 
1.1.2 Remédio em Casa 
 
Entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo para pessoas com deficiência motora, 
multideficiência profunda com dificuldade de locomoção e idosos. 
A necessidade de locomoção impede muitos pacientes que dependem da rede municipal de saúde 
de adquirirem os medicamentos de uso contínuo vitais para sua recuperação e até mesmo sua vida. 
O município precisa garantir que seus cidadãos convalescentes tenham pleno atendimentos neste 
processo que já é doloroso por si só.  
 
 
1.1.3 Disque-Vacina  
 
A rede pública municipal irá dispor do serviço de agendamento telefônico Disque-vacina, a fim de 
garantir o serviço domiciliar de vacinação para pessoas com deficiência motora, multideficiência 
profunda com dificuldade de locomoção e idosos. 
 
 
1.1.4 Programa Exame em Casa 
 
Criação do projeto de lei que determina que os laboratórios conveniados com o município sejam 
obrigados a realizar a coleta de materiais para exames laboratoriais de idosos ou portadores de 
necessidades especiais em suas residências ou nas unidades de saúde mais próximas. 
 
 
1.1.5 Equoterapia 
 
Remodelação do programa de Equoterapia com intuito de beneficiar crianças do município e 
adjacências. 
 
 
1.1.6 Programa Saúde do Trabalhador 
 
Implantação do Programa Saúde do Trabalhador, com a visita das equipes de profissionais da 
saúde nas Empresas do Município, durante o horário de trabalho, diminuindo filas nos atendimentos 
dos Postos de Saúde e prevenindo todo o tipo de doenças. 
 
 
1.1.7 Programa Sábado Tem Saúde 
 
Criar o Programa Sábado Tem Saúde, a ser desenvolvido junto com as Unidades de Saúde levando 
serviços especializados com mutirão para redução de tempo de espera para acesso aos serviços.  
Mutirão para acabar com os exames de alta e média e alta complexidade 
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1.1.8 Restruturação e Valorização do PSF 
 
Dinamizar e potencializar o trabalho dos agentes comunitários de saúde, permitindo que façam um 
trabalho mais amplo e eficiente no atendimento ao cidadão. Essa estruturação passa pela compra 
de equipamentos e materiais, bem como pela valorização e capacitação dos profissionais do PSF; 
 
 
1.1.9 Aplicativo Saúde Digital 
 
Informatização total do sistema de agendamento, atendimento e controle de consultas médicas, além 
de acompanhamento de distribuição de medicamentos, laudos e outras informações no setor da 
Saúde aos pacientes cadastrados no CadUni (Cadastro Único) do município. 
 
 
 
 
1.2 Assistência Social e Proteção às Famílias 
 
 
1.2.1 Censo Macaé 2021 
 
Realizar o Censo Municipal para obter dados atualizados sobre a situação de vida da população no 
município e localidades. 
São coletadas informações para a definição de políticas públicas em nível municipal.  
Os resultados do Censo também ajudam a iniciativa privada a tomar decisões sobre investimentos. 
Além disso, a partir deles, é possível acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a 
evolução de outras características da população ao longo do tempo. 
Através do Censo, o poder público pode identificar áreas de investimentos prioritárias em saúde, 
educação, habitação, saneamento básico, transporte, energia, programas de assistência à infância e 
à velhice. E também selecionar locais que necessitam de programas de estímulo ao crescimento 
econômico e desenvolvimento social. 
 
 
1.2.2 Programa Ambulante Legal 
 
O programa Ambulante Legal visa organizar o comércio de rua e facilitar a identificação dos camelôs, 
através de padronização e cadastro com todos os trabalhadores que atuam nas ruas da cidade. 
Todos os cadastrados terão acesso à crachás com inscrição e um código que pode ser lido pelo 
celular. Assim, os fiscais podem saber quais mercadorias estão autorizadas para venda e em quais 
áreas ele está autorizado a trabalhar. 
Além de organizar o setor, o programa visa conter o trabalho de ambulantes ilegais e da venda de 
produtos irregulares nas ruas. 
 
 
1.2.3 Ronda Legal Social 
 
O projeto “Ronda Social” vai levar ações sociais as famílias dos bairros Estruturas serão montadas 
nas comunidades e ações beneficiarão a população, como por exemplo, cortes de cabelos, manicure 
e pedicure, parquinho com pula-pula, piscina de bolinha para a criançada, pipoca, algodão doce e 
pinturas em rostos com desenhos coloridos, aferição de pressão arterial e vacinação para as pessoas 
buscarem o serviço. 
 
 
1.2.4 Ampliação de Programas Sociais 
 
Reformular e ampliar os programas de atendimento ao jovem em situação de vulnerabilidade, 
corrigindo os investimentos e aumentando as metas de atendimento. 
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1.2.5 Programa Caminhos da Inclusão 
 
Desenvolver o Programa Caminhos da Inclusão para aprimorar os processos de inclusão e 
fortalecimento das pessoas com deficiência nas políticas públicas municipais e ampliar a sua 
acessibilidade 
 
 
 
 
1.3 Política para Mulheres  
 
 
1.3.1 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
 
O conselho deverá formular diretrizes e propor políticas em todos os níveis da administração pública 
com o objetivo de eliminar quaisquer discriminações, auxiliar no planejamento e na execução de 
políticas públicas referentes à mulher, receber denúncias de violação dos direitos da mulher e 
encaminhá-las aos órgãos competentes, estimular, apoiar e desenvolver estudos, debates e 
campanhas educativas sobre a condição da mulher, entre muitas outras normativas presentes no 
projeto. 
O Conselho Municipal será composto por um representante do Poder Executivo Municipal, um 
representante do Poder Legislativo e cinco representantes de entidades da sociedade civil e terá 
reuniões periódicas. 
 
 
1.3.2 Criação da Casa Myrthes Gomes de Campos 
 
Articular junto ao Governo do Estado a construção da Casa-Abrigo Myrthes Gomes, exclusivo para 
mulheres em situação de violência doméstica e outros assuntos similares. 
Atualmente, Macaé não conta com um espaço para acolher mulher vítima de violência doméstica 
assim que as denúncias de agressões e abusos são feitas.  
 
 
1.3.3 Projeto Mulher Empreendedora 
 
Projeto que objetiva apoiar e orientar mulheres a implantarem seus próprios negócios, visando a 
geração de renda. Disponibiliza-se curso de formação profissional, gestão de negócios em parceria 
com o SEBRAE e financiamento (Microcrédito). 
O projeto contempla o alinhamento com as políticas de geração de renda para mulheres vítimas de 
violência ou em situação de vulnerabilidade social. 
 
 
1.3.4 Campanhas direcionadas 
 
Promoção de campanhas para prevenção à gravidez na adolescência, no que consiste em um 
esquete de jovens falando de sexo seguro nas escolas municipais, chamando a atenção dos 
estudantes que recebem material informativo e preservativo sobre métodos anticoncepcionais, Aids 
e prevenção das DST's. 
 
 
1.3.5 Maria da Penha em Libras 
 
O projeto consiste em gravar o texto da Lei Maria da Penha em Braile para ser distribuído para ONG's 
e pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 
 
1.3.6 Projeto Mulheres da Paz 
 
Formação de 300 mulheres para atuarem como mediadoras sociais em suas comunidades urbanas 
e rurais. 
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Além disso... 
 

6 Contemplar percentual expressivo de mulheres na contratação de 
artistas para espetáculos musicais e de todas as áreas de arte. 

   
7 Contemplar percentual expressivo de mulheres como oficineiras 

para ministrar oficinas na descentralização, em trabalhos de 
intercâmbio com artistas locais.  

 
8 Participar e apoiar a realização de eventos artísticos das 

secretarias, contemplando a transversalidade de gênero e a luta 
das mulheres na garantia de seus direitos. 

 
 
 
 
1.4 Juventude & Adolescência  
 
 
1.4.1  Apoio à Crianças e Adolescentes em Estado de Vulnerabilidade 
 
Construção do Centro Municipal de Apoio à Infância e Juventude em Estado de Vulnerabilidade, com 
área de esporte, área de convivência, quadra de esportes, refeitório e área de atendimento médico, 
psicológico e orientação social, a fim de aumentar o número de jovens atendidos. 
 
 
1.4.2 Programa Jovem Integrar 
 
Desenvolver em parceria com universidades e faculdades, cursos preparatórios para 150 jovens 
carentes, tendo em vista a realização de vestibular, Enem e concursos públicos. 
 
 
Além disso... 
 

9 AÇÃO RUA: Serviço de abordagem e acompanhamento a crianças 
e adolescentes em situação de rua e as suas famílias de forma 
regionalizada. 

 
10 Desenvolver, em parceria com grupos organizados de jovens, 

atividades culturais (dança, música, teatro, cinema, etc.), 
esportivas (jogos, competições, gincanas, etc.) e de qualificação 
profissional nas comunidades. 

 
11 Promover a inclusão de jovens com deficiências nas atividades 

esportivas, culturais e de lazer desenvolvidas através das 
secretarias do município. 

 
12 Fortalecer o desenvolvimento da arte circense, apoiando 

mecanismos de participação dos jovens na organização de 
mostras, shows e intercâmbio cultural na área, com apresentações 
nas comunidades do município. 
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1.5 Esportes 
 
 
1.5.1. Construção da Arena Esportiva Shiro Matsuda – Região Serrana 
 
Construção de espaço esportivo integrado da serra macaense, acomodando todas as modalidades 
esportivas possíveis, para a formação de novos atletas com acompanhamento técnico, alojamento, 
atendimento médico e odontológico, espaço cultural e demais dependências apropriadas e de última 
geração, para atender nossos futuros atletas. 
 
 
1.5.2 Bolsa “Esporte Futuro” - Auxílio Atleta e ao Técnico Desportivo Amadores. 
 
O Bolsa “Esporte Futuro” é programa é destinado a auxiliar financeiramente praticante de esportes e 
técnicos desportivos amadores, para formação atletas, treinamento e participação em competições 
esportivas oficiais ou não oficiais, que será concedido quem tem vínculo residencial e esportivo com 
o Município de Macaé. 
 
 
1.5.3 Unidade de Apoio ao Atleta 
 
A cidade de Macaé terá um núcleo especializado em atletas de alto rendimento que levam o nome 
do município, com honras, para todos os cantos, não precisando mais deixar a cidade em busca de 
melhores condições e apoio em outras cidades. 
 
Esse núcleo contará com ginásio poliesportivo e equipe especializada oferecendo apoio médico, 
nutricional, psicológico, fisioterapia e equipamentos de última geração para treinamento e pesquisa, 
visando proporcionar o que existe de melhor no mundo para nossos atletas e equipes técnicas. 
O núcleo, ainda, promoverá eventos, campeonatos e buscará incentivos e patrocínio externos para 
os atletas e equipes técnicas poderem participar de competições nacionais e internacionais. 
Os atletas que fizerem parte do núcleo terão direito a uma bolsa-atleta municipal, desde que se 
mantenham em treinamento constante, participem de competições e estejam estudando. A bolsa visa 
manter o atleta focado, como um estímulo para prosseguir no seu aperfeiçoamento. 
 
 
1.5.4 Restauração/revitalização 
 
Restauração, revitalização e adequação de importantes espaços de lazer da cidade. 
 
✓ do Estádio Municipal para recebimento de jogos estaduais, 
✓ do Parque Municipal da Praia Campista, 
✓ da base de ecoturismo, passarela e ilha de arvorismo de Glicério, 
✓ do ginásio poliesportivo, 
✓ da orla do Lagomar 
✓ entre outros 
 
 
1.5.5 Ruas de Alegria 
 
Com apoio da população local, ruas selecionadas serão fechadas para trânsito de veículos em finais 
de semana e a população poderá fazer uso para recreação com atrações culturais e de lazer, com 
apoio da prefeitura. Brincadeiras, atividades esportivas, feiras de artigos locais, cinema nos bairros, 
teatro, etc. Cultura e lazer perto da sua casa; 
 
 
1.5.6 Pontos de Recreação Infantil  
 
Serão instalados em vários bairros pequenos pontos de recreação infantil, com brinquedos, bancos, 
árvores, recreadores, etc..  
Nesses pontos, pais e responsáveis poderão levar as crianças para se distraírem com segurança e 
infraestrutura adequada com banheiro, bebedouro, lixeiras, etc. 
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1.5.7 Construção de Unidades do CEs 
 
Construção de Centros Esportivos/Clube Escola (CEs): Distribuídos em pontos estratégicos para fácil 
acesso de toda população, os CEs municipais serão estruturas públicas que oferecerão diversas 
atividades esportivas para formação e aperfeiçoamento de atletas e para a saúde, bem-estar, lazer 
da população de todas as partes de Macaé. Os Centros Esportivos/Clube Escola possuirão uma 
programação de mais de 50 atividades esportivas e de lazer divididas em espaços como playgrounds, 
brinquedotecas, salas de ginástica, salão de jogo, piscinas e salas próprias para prática de diversos 
esportes. Algumas das atividades a serem oferecidas: alongamento, Pilates, caminhada, 
condicionamento físico, musculação, danças diversas, ginástica, vôlei, yôga, natação, hidroginástica, 
tênis de campo, bocha, jogos de salão, etc.; 
 
 
1.5.8 Calendário de Eventos e Jogos 
 
Eventos e Jogos da Cidade: campeonatos esportivos em diversas modalidades animados por bailes 
com diversos temas, como Dia das Mães, Carnaval, Estações, Folclore, etc.; 
 
 
1.5.9 Esporte itinerante 
 
O programa contará com equipe e aparato para a promoção de oportunidades de lazer e recreação 
para periferias; 
Pontos de Recreação Infantil serão instalados em vários bairros pequenos pontos de recreação 
infantil, com brinquedos, bancos, árvores, recreadores, etc; 
Nesses pontos, pais e responsáveis poderão levar as crianças para se distraírem com segurança. 
 
 
1.5.10 Espaço Multiesportivo  
 
Pontos de Recreação Juvenil/Adulto: construção de pistas de patins e skate. 
 
 
1.5.11 Parceria Esporte&Futuro  
 
Programa de parceria público-privada para fomentar investimentos no desenvolvimento esportivo de 
jovens e crianças, através de abatimento e/ou isenção do valor do IPTU e do ISS de empresas e 
indústrias 
 
 
1.5.12 Revitalização do Estádio Expedicionário e Sede da Liga Macaense de Desportos. 
 
O Complexo do Estádio do Expedicionário já conta com um estádio de futebol e uma arena de F7, 
além de um amplo salão. A revitalização contaria com a salas e salões para sediar as associações e 
grupos dos mais diversos segmentos esportivos. O espaço contará com espaço para tênis de mesa, 
xadrez, esgrima, futebol de mesa e de botão, artes marciais e outras modalidades esportivas. 
Alojamentos, departamento médico, restaurante temático, espaço kids, academia, pilates, entre 
outros.  
O serviço contará com subsídios públicos municipais através de Bolsa Esportiva, atendendo também 
arbitragens, inscrições e premiações. 
 
 
1.5.13 Departamento Médico Esportivo 
 
Agregar no projeto do Complexo do Estádio Expedicionário os serviços disponíveis de departamentos 
médicos esportivo, com tratamentos fisioterápicos, odontológicos, entre outros. 
Esta ação visa promover atendimento aos atletas macaenses e praticantes de esportes em geral, 
estando todos eles cadastrados devidamente na Liga. 
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E mais... 
 

• Reforma de todas as quadras esportivas de praças e centros esportivos da cidade, com 
instalação de cobertura, revitalização e padronização. 

 

• Criar um Calendário Esportivo Municipal atendendo a zona urbana e rural sob a 
responsabilidade do Departamento de Esporte do Município; 
 

• Realização de Campeonatos Municipais de Futsal, Socyete, Futebol de Sete e Futebol de 
Campo, assim como Voleibol e outras modalidades (Handebol, Basquetebol e demais); 
 

• Construir pelo menos, 08 academias ao Ar Livre em comunidades, para aulas de atividades 
físicas, orientadas por profissional de educação física, especialmente voltadas turmas da 
terceira idade. 
 

• Estruturar e capacitar o município para sediar competições do calendário nacional esportivo, 
tais como surf, windsurfe, automobilismo amador, hipismo e outros. 

 
 
 

 
1.6 Segurança Pública 
 
 
1.6.1 Monitoramento Contínuo 
 
Implantação de sistema integra de monitoramento contínuo, através da instalação de câmeras 
interligadas e conectadas a Central de Monitoramento e Vigilância Patrimonial, em tempo ininterrupto. 
 
 
1.6.2 Criação da Guarda-Montada  
 
Criação da guarda-montada para atuar no apoio às atividades urbanas que exijam uso de força 
auxiliar nas aglomerações em situação de risco e outras finalidades específicas. 
 
 
1.6.3 Mapeamento dos espaços vulneráveis 
 
O item de mapeamento dos espaços vulneráveis seria uma colaboração entre as polícias Civil e 
Militar para apontar quais são, dentro de Macaé, os locais mais aptos para a criminalidade, seja em 
questão de crimes sexuais, furtos ou roubos. 
O documento exemplifica locais sem iluminação, pontos de ônibus e praças, a depender do horário. 
Desta forma estaria claro para as forças de segurança quais locais na cidade requerem mais cuidado 
das rondas policiais e investigações. 
Além disso, a prefeitura também saberia quais atitudes tomar para inibir a criminalidade, seja 
reforçando a iluminação, realizando podas de árvores ou outras atitudes que tornariam os ambientes 
menos propensos ao crime. 
 
 
1.6.4 Cidade da Polícia 
 
Estruturação de complexo integrado entre Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura 
e Guarda Municipal para monitoramento das atividades de segurança pública 
O item diz respeito a um ambiente, que seria uma sala em algum edifício municipal, para que 
representantes de forças de segurança pudessem, em conjunto, monitorar possíveis práticas 
criminosas dentro da cidade. O local contaria com equipamentos como computadores  
para acompanhamento de imagens captadas pelo Centro de Monitoramento. 
Além desta prática, o local poderia também realizar concessões de alvarás em casos de grandes 
eventos, contando, também, com responsável pela Vigilância Sanitária para que, em um só lugar, o 
interessado possa obter todas as assinaturas necessárias. 
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1.6.5 Criação da Casa da Mulher 
 
Atualmente, Macaé não conta com um espaço para acolher mulher vítima de violência doméstica 
assim que as denúncias de agressões e abusos são feitas. Desta forma, improvisa-se um jeito de 
não deixar que a vítima volte para casa, onde corre o risco de sofrer represálias, até que sejam 
finalizadas as investigações. 
O projeto também solicita um abrigo para este fim, destinado às vítimas. A demanda não é diária, 
portanto um quarto já solucionaria esta situação.  
 
 
1.6.6 Agenda de Segurança Pública com Reunião mensal ou bimestral entre os gestores de 
entidades públicas e privadas, para discutir pautas de segurança pública 
 
Implantação de um calendário fixo com reuniões das lideranças privadas e públicas para discutir 
questões de segurança, para análise de pontos fundamentais em busca de soluções conjuntas. 
 
 
1.6.7 Depósito Municipal  
 
Depósito municipal é um local para proteção dos produtos e materiais dos ambulantes em situação 
irregular.  
As Mercadorias apreendidas pelos guardas-municipais de propriedade de vendedores ambulantes 
sem habilitação para o exercício legal, serão encaminhadas ao batalhão da instituição e estarão à 
disposição para retirada no prazo de até 24 horas, garantindo assim mitigar perdas dos cidadãos, 
aplicando-lhe a intimação orientadora e explicativa, indicando os órgãos responsáveis para sua 
regularização e esclarecendo que a reincidência ocorrerá na perda definitiva dos bens e consumíveis 
apreendidos. 
 
 
 
 
1.7 Transporte & Mobilidade Urbana 
 
 
1.7.1 Implantação do Programa SETA (Sistema Especial de Transporte Alternativo) 
 
Implantação de sistema integrado de transporte incluindo VLT, ônibus e vans, utilização de troncais 
e terminais, restruturação das cabines de embarque e desembarque, análise e regularização de 
linhas urbanas. 
 
 
1.7.2 Conclusão, Ampliação e Funcionamento do VLT 
 
Ampliação e conclusão da instalação e funcionalidade do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) que 
beneficiará o transporte coletivo no município, integrando linhas urbanas entre comunidades.  
 
 
1.7.3 Anexo de Desvio Perimetral da Ponte da Barra 
 
Construção de conversão na Ponte Engenheiro Ivan Mundin (Ponte da Barra) em direção à Rua Télio 
Barreto, visando o desafogo do trânsito neste sentido e ampliando a zona de escoamento. 
 
 
1.7.4 Aplicativo gerencial “Info Transporte” 
 
Toda a frota será equipada com GPS e interligada a um sistema inteligente que contabiliza usuários, 
tempo em cada rota, problemas mecânicos e possibilitará direcionar melhor as rotas e quantidades 
de ônibus para cada rota, evitando superlotação em horários de pico e equalizando a oferta de ônibus. 
Pontos, rotas, horários e acompanhamento do trajeto poderão ser consultados em tempo real por 
aplicativo no Smartfone. 
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Além disto... 
 
 

• Estimular o desenvolvimento de aplicativos para smartphones e outros para facilitar a 
mobilidade urbana. 
 

• Implantar projeto de nomenclatura urbana para deficientes visuais. 
 

• Criar Centros de Apoio aos Ciclistas (sanitários, vestiários, recepção e para-ciclos) nos 
principais pontos de ônibus, escolas, postos de saúde, creches e parques. 
 

•  Criar bicicletários nos principais terminais de transporte coletivo. 
 
 
 
 
1.8 Drogas: Prevenção e Tratamento 
 
 

• Implantar novas políticas públicas de combate e prevenção do uso de drogas e de 
atendimento e recuperação de viciados. 

 

• Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família, que envolva atenção 
na área da saúde, educação, formação profissional e assistência jurídica.  
 

• Campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares, estaduais e federais de 
ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, objetivando a prevenção ao uso de drogas.  
 

• Construir centros de arte cultura, ciência, educação e empreendedorismo em todas as 
regionais voltadas prioritariamente ao atendimento de jovens entre 11 e 21 anos com o intuito 
de dar uma opção de contraturno para os jovens.  
 

• Capacitação de profissionais da saúde para o atendimento adequado aos usuários e 
dependentes de drogas licitas e ilícitas. 
 

• Disponibilizar pelo menos 500 vagas para internamento de dependentes. 
 
 
 
 
1.9 Idoso 
 
 
1.9.1 Programa Saúde Bucal do Idoso 
 
O Programa tem como objetivos o diagnóstico bucal preventivo, tratamento clínico e próteses.  
 
 
 
1.9.2 Programa de Entrega Domiciliar de Medicamentos  
 
Implantar o Programa de Entrega de Medicamento para Idoso em casa. A iniciativa é parte do 
programa de atenção ao idoso, que vai prever atendimentos diferenciados e políticas públicas de 
prevenção e atendimento especial para pessoas com 60 anos ou mais. 
 
 
 
 
 
1.9.3 Programa “Mais Terceira Geração: Sistema integrado de atendimento aos idosos 
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Parceria Público-privada que garante atendimento nos laboratórios conveniados com o município 
para a realização a coleta de materiais para exames laboratoriais de idosos ou portadores de 
necessidades especiais em suas residências ou nas unidades de saúde mais próximas 
 
 
 
1.9.4 Revitalização do Centro de Convivência do Idoso 
 
Recuperação e reinvestimentos no Centro de Convivência Elisa Lamoglia – (Casa do Idoso/Ajuda de 
Baixo), com novas instalações, novos equipamentos e equipe qualificada para atendimento à terceira 
idade. 
 
 
 
1.9.5 Programa de Inclusão para a Terceira Idade 
 
Implantação de projeto social para inclusão de cidadãos da terceira idade, incluindo: inserção à 
cultura, lazer, esportes e cidadania. 
 
 
 
 
1.10 Acessibilidade 
 
 
1.10.1 Amigo do Futuro 
  
Senso integrado e identificação dos profissionais portadores de deficiências especiais para inserção 
em todas as áreas da prefeitura municipal, através de programa específico que englobará 
capacitação técnica, assistência médica, assistência psicopedagógica, orientação e formação 
contínua, além de mostrar com dignidade a realidade da deficiência, valorizar as diferenças e 
necessidades decorrentes da deficiência, combater eufemismos que tentam diluir as diferenças, tais 
como “pessoas com capacidades especiais”, “pessoas com eficiências diferentes”, “pessoas com 
habilidades diferenciadas”, “pessoas dEficientes”, “pessoas com disfunção funcional”; defender a 
igualdade entre pessoas com deficiência e sem deficiência em termos de direitos e dignidade, o que 
exige a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência e finalizando, identificar nas 
diferenças todos os direitos que lhes são pertinentes e a partir daí encontrar medidas específicas 
para o Estado e a sociedade diminuírem ou eliminarem as “restrições de participação” (dificuldades 
ou incapacidades causadas pelos ambientes humano e físico contra as pessoas com deficiência). 
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2. Desenvolvimento Humano 
 
 
 
 
2.1 Educação 
 
 
2.1.1 Implantação da Escola Militarizada 
 
Projeto inovador de educação qualificada em parceria com as Forças Armadas e Forte Marechal 
Hermes, no intuito de promover educação técnica a jovens e adultos, através de bolsas, com grade 
curricular específica e preparada por especialistas em diversas áreas de formação. 
 
 
2.1.2 Inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como conteúdo obrigatório na rede 
municipal de ensino. 
 
Inclusão de da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como conteúdo nos programas de formação 
continuada para os profissionais do magistério, professores de educação infantil e demais 
profissionais da educação na rede municipal de ensino. 
 
 
2.1.3 Creche Sustentável 
 
Programa para atendimento a crianças até 5 anos, em creches sustentáveis (contêineres) com 
educação pedagógica, atendimento médico e assistência em tempo integral. 
 
 
2.1.4 Capacitação Continuada 
 
Dar ênfase aos projetos de capacitação continuada aos professores e outros profissionais da 
educação, bem como focar sempre na valorização profissional da classe e qualidade do ensino nas 
escolas municipais. 
 
 
2.1.5 Erradicação do Analfabetismo 
 
Criar política municipal para erradicar o analfabetismo e ampliar o nível de escolaridade de jovens 
e adultos, com apoio das demais secretarias da área social, entidades, associações, Governo do 
Estado, sindicatos e igrejas. 
 
 
2.1.6 Creche 12 Meses 
 
Implantar o programa Creche 12 meses para garantir o atendimento dos filhos dos pais trabalhadores 
que não têm férias ou recesso nos períodos de fim de ano. O atendimento será feito por professores 
que se pré-dispuserem a trabalhar neste período e por profissionais contratados em caráter 
temporário. 
 
 
2.1.7 Programa Olho Vivo 
 
Implantar o Programa Olho Vivo, uma parceria entre Saúde e Educação, diagnosticando crianças 
com problemas de visão e distribuindo óculos gratuitamente. 
 
 
 
 
2.1.8 Campanha de Incentivo à Leitura 
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Promover novas campanhas, premiações e concursos que incentivem a leitura e o uso mais frequente 
da biblioteca e dos sites de pesquisa. 
 
 
2.1.9 Programa Saúde na Escola 
 
Ampliar o atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico, psicológico e nutricional aos alunos da 
rede municipal de ensino, através da criação de um programa específico de atenção para a saúde do 
estudante. 
 
 
2.1.10 Parceria Macaé x CEJA 
 
Estabelecer parceria com o CEJA, para formação de turmas de nivelamento, ensino fundamental e 
de ensino médio. 
Os Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) são escolas da Rede Estadual de Ensino do 
Estado do Rio de Janeiro, destinadas a jovens e adultos que estão fora da idade escolar e que 
desejam concluir o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Durante muito tempo, foram conhecidos 
com CES (Centros de Estudos Supletivos). 
As escolas da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) estão sob 
administração da Fundação CECIERJ (Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a 
Distância do Estado do Rio de Janeiro). 
O segundo segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) é voltado àqueles que têm pelo menos 
15 anos de idade. Já o Ensino Médio é destinado a quem possui no mínimo 18 anos. 
 
2.1.11 Fiscalização e Monitoramentos permanentes  
 
Implantar um sistema de fiscalização e monitoramento técnico das estruturas físicas e técnicas das 
unidades de educação, com a realização frequente de obras de manutenção, ampliação e 
readequação. 
 
 
2.1.12 Apoio da PMERJ 
 
Implantação do programa de educação para a segurança no trânsito e prevenção ao uso de drogas, 
em parceria com a Polícia Militar, para todas as crianças do município. 
 
 
2.1.13 Refeição Modelo 
 
Assegurar sempre a merenda de excelente qualidade, servida através da aquisição de produtos de 
primeira linha direto do produtor rural e constante capacitação dos profissionais que preparam os 
alimentos. 
 
 
2.1.14 Revisão e Readequação do Plano de Carreiras 
 
Discutir com os profissionais da educação a implantação de políticas de capacitação, valorização 
profissional e plano de carreira do magistério. 
 
 
2.1.15  Plataforma de Petróleo Museu-Escola (mais informações no tópico Cultura) 
 
Com parceria entre o município e a Petrobrás, que já se disponibilizou a conceder uma unidade 
marítima (plataforma) inativa, estaríamos criando a Plataforma de Petróleo Museu-Escola, um local 
onde cursos de capacitação, treinamento e formação de profissionais poderiam ser desenvolvidos e 
mantidos pelo município, além de servir como local de turismo educativo, recebendo diariamente 
visitantes para conhecerem mais sobre uma unidade petrolífera, conhecer as instalações, os 
processos (teóricos), museu de fotografias, história do petróleo, etc. 
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2.1.16 Jogos Interescolares 
 
O objetivo dos Jogos Escolares é promover, por meio da prática esportiva em diversas modalidades 
e faixas etárias, a integração e o intercâmbio dos alunos das escolas públicas e privadas, para ampliar 
as oportunidades de socialização e aquisição de hábitos saudáveis. Os estudantes que participam 
da competição são envolvidos num processo de aprendizagem natural e transformam os jogos em 
aulas de matemática, história, geografia, cultura, etc..  
Além disso, serve também para descobrir e formar novos talentos para o esporte nacional, com metas 
definidas a curto prazo. 
 
 
2.1.17 Programa “Educação Melhor Idade” 
 
Educação com a Terceira idade – jovens aprenderão sobre carinho, respeito e cuidado com os idosos 
e promoverão atividades socializadoras para público de terceira idade, incluído transporte coletivo, 
medicamentos, higiene, etc. 
 
 
 
 
2.1 Cultura 
 
 
2.1.1 Criação da “Bolsa Cultural” 
 
Ajuda financeira de até R$ 2.000,00 para incentivo aos grupos locais de artes musicais, teatrais, 
folclóricos e artísticos de todas as naturezas, para a manutenção de uma agenda cultural permanente 
nos pontos distribuídos pelo município. 
 
 
2.1.2 Criação da “Agenda Cultural Permanente” 
 
Criação de agenda cultural permanente, englobando manifestações artísticas de todos os gêneros 
durante o ano, com os grupos inscritos na Bolsa Cultural. 
 
 
2.1.3 Semana da Cultura 
 
A Semana da Cultura será um festival integrado de ações artísticas, desde teatro a simpósios.  
Compõem a agenda:  
Festival Macaense de Teatro Amador 
Festival Macaense de Dança 
Festival Macaense de Manifestações Culturais Livres 
 
 
2.1.4 Cinema na Comunidade 
  
Circuito de cinema integrativo nas comunidades e regiões periféricas. 
 
 
2.1.5 Investimentos em Ações Socioculturais  
Aplicação de recursos em atividades socioculturais implementadas por instituições e interessados, 
através de aporte financeiro, estrutura, apoio logístico e segurança. 
 
 
2.1.6 Incentivo das Manifestações Culturais de Agenda Nacional 
  
Aplicação de recursos em atividades socioculturais que compõem a agenda nacional (carnaval, festas 
tradicionais, datas comemorativas). 
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2.1.7 Revitalização do Centro Macaé de Cultura 
Revitalização do Centro Macaé de Cultura, com ampliação de capacidade e informatização de todo 
o complexo. 
 
 
2.1.8 Música para todos 
 
Ampliar os investimentos no Centro Macaé de Cultura, pela aquisição de instrumentos musicais e a 
contratação de novos professores, visando ampliar a educação de cultura musical e reinserção do 
município no cenário nacional. 
 
 
2.1.9 Criação da Jazz & Blues Serra Festival 
 
O Programa tem como objetivos promover eventos socioculturais que abranjam a serra macaense. 
 
 
2.1.10 Criação da Semana Gospel 
 
O Programa tem como objetivos promover eventos socioculturais que abranjam a comunidade 
evangélica, compromisso de campanha com as representações do segmento. 
 
 
2.1.11 Feira Gastronômica da Serra 
 
Promover a Feira Gastronômica da Serra, onde a culinária rural será contemplada. A ideia é criar 
uma agenda permanente deste evento, privilegiando os pratos que agreguem a agricultura local. 
 
 
2.1.12 TV Macaé (Ações Culturais) 
 
Transmissão ao vivo de Eventos importantes do Teatro Municipal em nossa TV e redes sociais 
oficiais. 
 
 
2.1.13 Cultura na Estrada 
 
Adquirir um ônibus/caminhão-palco equipado com toda a estrutura de som e iluminação para 
realização de eventos artístico-culturais na sede, comunidades e distritos, juntamente com a 
contratação de um motorista exclusivo para os dois veículos. 
 
 
2.1.14 Revisão das Leis Municipais de Incentivo à Cultura 
 
Revisão completa das ações de Incentivo à Cultura, para viabilizar mais recursos para a área cultural, 
mediante editais específicos. 
 
 
Além disso... 
 

 

• Destinação de 5% do orçamento destinado a cultura para fomentação direta através de 
EDITAIS DE CULTURA dentro do município.  
 

• Criar parceria entre a Escola Municipal de Artes (EMART) e a SEMED no sentido de fomentar 
a cultura dentro das escolas municipais, contemplando o programa “Escola Com Princípio”.  
 

• Fortalecimento do conselho municipal de cultura como fórum participativo, crítico e 
fiscalizador das políticas públicas de cultura no município e execução do Plano Municipal de 
cultura.  
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• Em resgate a uma tradição histórica macaense na formação de Bandas, fomentar o resgate 
das bandas marciais escolares, nos bairros e igrejas em parcerias com as bandas históricas 
já existentes no município (Nova Aurora e Lira dos Conspiradores). 
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3. Desenvolvimento Patrimonial, Urbano, Rural, Meio 
Ambiente e Setor Pesqueiro 
 
 
 
 
3.1 Patrimônio Público 
 
 
3.1.2 Painéis Solares 
 
Instalação de painéis solares em todos os imóveis utilizados pela Prefeitura Municipal de Macaé, 
visando assim, colaborar com o meio ambiente, economizar despesas com energia elétrica e atender 
aos requisitos governamentais internacionais. 
 
 
3.1.3 Reuso de Águas 
 
Adaptação de todo sistema hidráulico dos prédios e instalações da prefeitura convertendo-os em 
sistemas de reuso de águas, visando assim, colaborar com o meio ambiente, economizar despesas 
com consumo de água e atender aos requisitos governamentais internacionais. 
 
 
3.1.4 Construção do Portal Serrano 
 
Construção do Portal Serrano, identificando a região e criando um novo ponto turístico, posto de 
informações e manutenção de brigada de incêndio e segurança pública, na entrada do circuito. 
 
 
 
 
3.2 Agroeconomia, Pecuária e Abastecimento 
 
 
3.2.1 Criação do Centro de Pesquisas e Treinamentos em Agroecologia  
 
O projeto visa a implantação e construção do Centro de Pesquisa e Treinamento em Agroecologia. 
Um local de demonstração das técnicas e tecnologias empregadas na agricultura, além de desenvolver 
pesquisas de interesse da comunidade. Também serviria como ponto de apoio para os agricultores da 
cidade, aproveitando a estrutura física já existente e inoperante atualmente, do Horto Municipal.   
As ações visam ajudariam no fortalecimento da economia local de forma sustentável e influenciaria 
diretamente as principais culturas do município, como banana, aipim, inhame, maracujá, entre outras. 
Em estratégia integrada com a Secretaria de Saúde, seriam realizados periodicamente exames 
clínicos laboratoriais nos produtores rurais da região, orientação e aplicação de cuidados com  
contaminação com agrotóxicos e prevenção de câncer.  
A Agroecologia é a ciência que estuda os princípios que mais se adaptam à sustentabilidade dos 
modos de produção, sendo a agricultura orgânica um desses modos. Chamamos de convencional a 
agricultura que se utiliza de produtos químicos como agrotóxicos e fertilizantes químicos. Tanto a 
Agroecologia quanto a Orgânica são métodos limpos de produção, ou seja, não utilizam produtos 
químicos no plantio.  
 
 
3.2.2 Centro de Triagem  
 
Criação do Centro de Triagem para qualificação de produtos regionais oriundos da Agricultura em 
Geral, contando com a colaboração dos nossos técnicos e direcioná-las corretamente. 
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3.2.3 Centro da Feira da Economia Familiar & Solidária  
 
Construção da feira de Economia Familiar & Solidária, concentrando os produtores regionais o intuito 
de venda, informações e fomento de negócios, curso direcionado para os produtores. 
 
 
3.2.4 Ampliação do Plantio Regional  
 
Ampliação do plantio regional da agricultura familiar e produção orgânica municipal, com insumos 
cedidos e programados por técnicos da Secretaria Municipal, visando a merenda escolar da rede 
municipal de ensino. 
 
 
3.2.5 Caravana da Tecnologia Agrícola 
 
Investimentos e apoio logístico para a ida de agricultores a feiras e eventos do setor na busca por 
parcerias, tecnologias e informações que permitam melhorias na agricultura, propriedades e 
lucratividade. 
 
 
3.2.6 Centro de Qualificação de Avicultura 
 
Criação do Centro de Qualificação de Avicultura Municipal, no intuito de formar profissionais 
qualificados para atender o pequeno produtor e a nossa demanda de ovos e animais para abate 
regionais, com auxílio de insumos e bolsas de formação e capacitação, em parceria com Senar. 
 
 
3.2.7 Programa Lavoura Urbana 
 
O Programa Lavoura visa inserir hortas comunitárias onde são fornecidos aos participantes todos os 
insumos (sementes, mudas, adubo orgânico e corretivo de solo) necessários para o cultivo, além de 
assistência técnica permanente.  
 
 
3.2.8 Peixe Social 
 
Através da iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia da 
Prefeitura de Macaé, o projeto visa incentivar a atividade da piscicultura, por meio de sua Diretoria 
de Desenvolvimento Rural, para a criação e distribuição permanente de pescado de água doce 
(tilápias e carpas) para comunidades carentes.  
O Município destinará recursos para promover ações de apoio, como assistência técnica e incentivo 
à produção de peixes, além de promover a compra consorciada de alevinos e ração e, para o futuro 
próximo, a criação de uma cooperativa. O objetivo do novo governo municipal é elevar a renda do 
homem do campo e contribuir para o desenvolvimento do turismo rural. 
 
 
3.2.9 Ticket Alimentos da Agricultura Familiar (TAF) 
 
O programa Ticket Alimentos da Agricultura Familiar será um subsídio adicional ao auxílio alimentação, 
que visa fomentar a população primária local e aumentar a geração de renda na Agricultura Familiar e 
na Pesca Artesanal. Através do TAF, os servidores públicos municipais poderão adquirir alimentos junto 
às agroindústrias familiares, aos feirantes da agricultura familiar, às cooperativas de agricultores 
familiares, aos pescadores artesanais e aos quilombolas do município de Macaé. 
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3.2.10 Programa Expandir 

Apoiar a implantação de novas agroindústrias, envolvendo cooperativas, associações de agricultores, 
clubes de mães e outros grupos organizados, especialmente para o aproveitamento de matéria prima 
existente no município; 

 
3.2.11 Bacia Leiteira Regional  
 
Ampliação da Bacia Leiteira Regional, com intuito de beneficiamento do leite para merenda escolar 
municipal. 
 
 
3.2.12 Genética de Rebanho Regional 
 
Melhoramento da genética de rebanho regional, com intuito de qualidade e ampliação do quantitativo 
animal/dia. 
 
 
3.2.13 Melhoramento da Bovinocultura de Corte 
 
Ampliar o melhoramento da bovinocultura de corte da região, com intuito de aumentar a oferta de 
gado/corte. 
 
 
3.2.14 Financiamento para Busca de Conhecimento 
 
Possibilitar a ida de agricultores a feiras e eventos do setor na busca por parcerias, tecnologias e 
informações que permitam melhorias nas culturas, propriedades e lucratividade. 
 
 
3.2.15 Revitalização do CEASA  
 
Parceria para revitalização da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro CEASA-RJ, no 
intuito de reestabelecer a importância da unidade no apoio ao agronegócio. 
 
 
Além disto... 
 

• Ampliar o serviço de iluminação pública e pavimentação das áreas rurais; 
 

• Construção em parceria com os governos estadual e federal de novas unidades 
habitacionais; 

 

• Aquisição de tratores e implementos agrícolas para o fortalecimento ao homem do 
campo; 

 

• Ampliar a patrulha rural. 
 
 
 
 
3.3 Infraestrutura & Habitação 
 
 
3.3.1 Programa Habit”Ação” 
 
Construção de casas populares para transferência de pelo menos 300 famílias em áreas urbanas 
consideradas como críticas e conversão da área em parques públicos, estações do VLT e outros 
patrimônios de interesse popular. 
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3.3.2 Saneamento e Pavimentação integral 
 
Levantamento e análise de todo o perímetro urbano de Macaé, incluindo bairros periféricos, com a 
finalidade de realizar as obras necessárias de saneamento e pavimentação contínua.  
 
 
3.3.3 Macrodrenagem 
 
Reativação do sistema de macrodrenagem, com inclusão de: novas bombas de sucção de áreas com 
bacias de alagamento e encaminhamento para piscinões de captação. 
 
 
3.3.4 Revitalização das Av. Evaldo Costa e Carlos Augusto T. Garcia 
 
Revitalização das avenidas Evaldo Costa e Carlos Augusto T. Garcia, implantando mais diversidade 
de conforto, esporte e lazer aos moradores e usuários, instalação de coberturas ao longo do trecho, 
padronização e monitoramento. 
 
 
3.3.5 Revitalização da Linha Azul e Criação da Passeio Público 
 
Revitalização de 9km do Trecho da Linha Azul, com a conversão dos intervalos entre as pistas 
principais, em espaços para corridas, com quiosques intercalados, iluminação, passarelas e guard 
rail ao longo do trecho. A ideia é criar um passeio público com extensa área de lazer para caminhadas 
ao ar livre, inclusive com provas de longa distância no calendário esportivo. 
 
 
3.3.6 Aplicativo Conserta Aqui 
 
Implantação do aplicativo Conserta Aqui. Um aplicativo de celular usado para a população enviar 
fotos de problemas nos bairros e comunidades e a prefeitura assume a responsabilidade de 
providenciar as soluções. O aplicativo é diretamente conectado na “central de ocorrências” da 
Secretaria Municipal de Obras e redirecionado às subprefeituras. 
 
 
3.3.7 Construção de Jardins de Chuva  
 
Os jardins têm a função de ampliar a permeabilidade urbana, minimizar os efeitos do escoamento 
superficial e reter a água por meio de jardins de retenção hídrica. Além e coletar e 'segurar' as águas, 
os jardins contribuem para a minimização dos efeitos de enchentes e alagamentos; e claro, deixa a 
nossa cidade mais florida e atrai mais pássaros. 
Os jardins funcionam como uma bacia natural de retenção hídrica, alguns com a função de coletar a 
água, outros com a função de retardar seu escorrimento superficial, e outros represando e 
posteriormente drenando o maior volume possível de água até que depois os locais estejam 
novamente livres (secos) para novas ações semelhantes. 
 
 
3.3.8 Construção da Nova Rodoviária  
 
A Nova rodoviária é uma necessidade fundamental do município. Hoje contamos apenas com uma 
área complexa e pequena, sem nenhum investimento em melhorias e pouca comodidade aos 
usuários. 
A nova rodoviária terá uma instalação que atenderá de forma eficaz e que oferecerá conforto e 
comodidade aos usuários. 
 
 
3.3.9 Programa Ciclovia Legal 
 
Ampliar e integrar as ciclovias, estudando possibilidades de criar áreas de lazer itinerantes em trechos 
de ruas, para passeios ciclísticos nos feriados e finais de semana. 
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3.3.10 Programa Habitar Macaé 
 
Implantar o maior programa habitacional de Macaé, com a construção de 800 novas unidades 
habitacionais populares entre casas e apartamento, incluindo moradores do programa Favela Zero e 
demais comunidades em áreas de risco, utilizando programas do Governo Federal. 
 
 
 
 
3.4 Meio Ambiente 
 
 
3.4.1 Criação do programa IPTU AZUL 
 
A iniciativa visa aliviar o sistema público de abastecimento de águas fluviais e redução da absorção 
do sistema de captação de águas pluviais, simultaneamente, através de incentivos ao cidadão. 
A prefeitura teria como contrapartida a concessão de descontos sobre o valor de IPTU aos imóveis 
residenciais e comerciais que optarem pela adequação do sistema de captação e de reuso da água 
e instalação de painéis solares. 
 
 
3.4.2 Projeto Replantar: Replantio de árvores nativas em área de preservação por 
compensação de obras urbanas 
 
Todos os projetos de infraestrutura realizados pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, assim 
como as obras comuns e comerciais, deverão compensar a Secretaria de Meio-Ambiente com 
espécies nativas da flora existente na região, para replantio em áreas de preservação e/ou áreas 
públicas (parques, praças, etc) com a troca efetiva de mudas por m2 de obras solicitadas. 
 

 
3.4.3 Projeto Piloto de Biodigestão do Esgoto 
 
Projeto piloto contempla a instalação de um biodigestor eficaz na solução para o tratamento do esgoto 
de todos os prédios e unidades municipais. Além do patrimônio público, o projeto visaria apresentar 
a população uma alternativa ambientalmente correta no tratamento de esgoto. 
O biodigestor pode ser utilizado em casas, sítios, fazendas ou qualquer outro local que precise de 
tratamento orgânico do esgoto sanitário. 
O equipamento é mais eficiente que as fossas e tem, como principal qualidade, a não contaminação 
do solo, já que é impermeável. 
Neste equipamento, o esgoto passa por um processo de biodigestão anaeróbica, que transforma a 
matéria orgânica em lodo estabilizado, biogás e esgoto tratado. 
A intenção da iniciativa é a de que, através do Projeto Piloto, os moradores que ainda utilizem as 
fossas convencionais tenham conhecimento desta tecnologia, que colabora com a preservação do 
Meio Ambiente, visto que evita o contato dos resíduos com a água e o solo. 
 
 
3.4.4 Estação Sustentabilidade 
 
As Estações de Sustentabilidade são locais de entrega voluntária de resíduos sólidos gerados nas 
residências, permite a separação de materiais recicláveis no momento da entrega. Utilizando o 
modelo que foi sucesso na cidade de Curitiba, estaremos realizando grandes movimentos sociais no 
intuito de diminuir o impacto dos resíduos sólidos na sociedade.  
 
 
Além disso... 
 

• Pensar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água, esgoto, lixo, combate 
a enchentes, arborização e conforto ambiental em uma só direção.  
 

• Universalizar o saneamento básico para toda a população de Macaé. 
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• Ampliar os investimentos na verificação de ligações clandestinas de esgoto por meio de 
ações eficientes de regularização e campanhas mobilizadoras que envolvam os 
consumidores. 
 

• Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na educação pelo 
consumo consciente que integre a proteção da saúde individual e pública e a qualidade 
ambiental, com critérios de não geração, redução, reutilização e reciclagem, inclusive 
aprofundando as práticas de separação e coleta seletiva. 
 

• Quanto ao lixo final, mudar o seu destino para usinas de processamento e comercialização, 
integrando e fortalecendo as associações e cooperativas de catadores com novas 
tecnologias e métodos humanizados. 
 

• Limpar as águas da cidade por meio do efetivo escoamento da água de chuva na rede de 
drenagem das ruas de toda cidade, bem como inibir, fiscalizar e evitar a entrada de esgoto 
clandestino na rede de drenagem. 
 

• Melhorar a distribuição e o abastecimento de água nas regiões altas da cidade, reduzindo 
perdas e melhorando a qualidade da água, mediante o acompanhamento efetivo da 
qualidade da água ofertada pela Cedae. 
 

• Implementar programas de despoluição do Rio Macaé, da Lagoa de Imboassica, bem como 
cuidar da drenagem urbana da cidade.  
 

• Criar um centro operacional integrado da Defesa Civil e Prefeitura, de combate às enchentes, 
com informações online dos principais rios e áreas de alagamento, bem como realizar obras 
de prevenção e combate a enchentes em toda a cidade. 
 

• Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de campanhas  
educativas, em parceria com o terceiro setor. 
 

• Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais desprovidas. 
 

• Buscar parcerias com instituições empresariais e outras para apoiar as empresas na 
implantação de programas de gestão ambiental. 
 

• Estabelecer metas de redução de emissões por meio do estímulo ao uso de energias menos 
poluidoras, dando ampla divulgação das medições e indicadores. 
 

• Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, inclusive por meio de 
campanhas educativas. 
 

• Estabelecer metas de desmatamento zero para remanescentes de ambientes naturais. 
 

• Elaborar um mapa de risco de acidentes naturais no município e dar ampla divulgação aos 
resultados. 
 

• Criar um banco de dados verde inteligente por bairro via web, com a participação das 
comunidades. 
 

• Estimular a criação de um centro de capacitação de profissionais em tecnologias e gestão 
ambiental urbana, em parceria com universidades. 
 

• Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar desperdícios em todos 
os setores e dar exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de materiais.  

 

• Criar o crematório público municipal. 
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3.5 Setor Pesqueiro 
 
 
3.5.1 Construção do Píer de Apoio Offshore 
 
Construção do píer para atender a demanda de embarque e desembarque de profissionais do ramo 
offshore, deslocando-o para uma área mais distantes das operações de pescados. 
 
 
3.5.2 Serviço de Apoio Marítimo Integrado 
 
Implantação de setor de monitoramento e apoio marítimo integrando profissionais da prefeitura e 
Corpo de Bombeiros, com controle de navegações, análise de condições gerais, suporte e 
atendimento aos profissionais da pesca, com o serviço de brigada de socorro imediato, utilizando-se 
de lanchas e barcos nas atividades de proteção e resgate de barcos à deriva e profissionais da pesca. 
 
 
3.5.3 Ampliação do Seguro-Defeso 
 
Ampliar os benefícios dos profissionais do setor pesqueiro com revalorização do Seguro-Defeso no 
valor de 2 salários mínimos por família, com auxílio do TAF. 
 
 
3.5.4 Vale-Combustível 
 
Criar o vale-combustível para subsidiar a gasolina. 
 
 
3.5.5 Pesca Garantida 
 
Abrir novas linhas de financiamento, com juros baixos para a modernização das instalações e 
aquisição de novos equipamentos de pesca, para diversificar os produtos de pescado, 
comercializados parceria com o PRONAF. 
 
 
3.5.6 Seguro-Defeso para Associações 
 
Designar parte dos fundos do Seguro Defeso para os conselhos de pesca e associação/núcleo dos 
pescadores. 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.7 Operacionalização do sistema completo 
 
Operacionalizar o sistema a partir dos polos de desembarque, estabelecendo rotinas de coleta, como 
também o mecanismo de armazenamento, segurança, gerenciamento e acessibilidade dos dados 
produzidos, gerando relatórios periodicamente. 
 
 
3.5.8 Equipe de Resgate 
 
Aquisição de frota própria com 02 embarcações de alta capacidade para Resgate, com comunicação 
de longo alcance na faixa marítima, possibilitando que embarcações de pesca se comuniquem com 
a Estação de Rádio Costeira de Macaé, possibilitando pronto atendimento às necessidades, 
solicitações e pedido de socorro/resgate/reboque para embarcações de pesca em pane no alto mar. 
As embarcações poderão ser adquiridas com orçamento público municipal ou cedidos em parceria 
com o governo federal. 
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A frota contará com profissionais da rede municipal e profissionais cedidos em parceria com a 
Marinha do Brasil e Guarda Costeira. 
 
 
Além disso... 
 
 

• Promover a revisão e criação dos Acordos de Pesca.  
 

• Planejar e divulgar agenda de reuniões com as pautas de discussão e produzir informações 
técnicas e disponibilizar às instituições do setor pesqueiro.  
 

• Realizar diagnóstico para identificar áreas degradadas na várzea do Rio Macaé. 
 

• Promover a criação e implementação de programas municipais de Agente Ambiental 
Comunitário, com a anuência da Câmara Municipal.  
 

• Realizar capacitações para os Agentes Ambientais Comunitários e credenciar os Agentes 
para atuar em suas respectivas comunidades.  
 

• Implementar Programas de Educação Ambiental (EA) nos municípios, com ênfase no manejo 
sustentável dos recursos pesqueiros. 
 

• Implementar um programa de capacitação sobre a cadeia produtiva da pesca que contenha: 
boas práticas de manipulação de alimentos, gestão e estratégia produtiva, mercado e 
comercialização. 
 

• Combater a concorrência de compradores de peixe que trabalham na informalidade, evitando 
custos que as indústrias enfrentam; 
 

• Programa contínuo de formação das lideranças das colônias de pescadores, conselhos 
regionais de pesca e associações comunitárias na gestão participativa da pesca. 
 

• Realizar capacitação direcionada aos jovens sobre a importância da piscicultura sustentável, 
em parceria com as escolas das comunidades e desenvolver plano de iniciação cientifica 
para o ensino médio das comunidades (auxílio financeiro aos jovens mais engajados). 
 

• Firmar parcerias entre as Secretarias Municipais e a Colônia de Pescadores para 
implementar programas de educação ambiental para a conservação da biodiversidade e o 
manejo sustentável dos recursos -pesqueiros nas escolas. 

 
 
 
 
 
 
3.6 Proteção aos animais 
 
 
3.6.1 SAMU PET 
 
O Samu Pet é um programa para atender animais abandonados em situação de alto risco. O programa 
contará com uma ambulância equipada com motorista, socorrista e o médico veterinário, para o transporte 
de bichos feridos por atropelamento, maus-tratos ou os que estão gravemente debilitados por doenças, 
cumprindo o mesmo procedimento de resgate e transporte que evita que os pacientes sofram traumas 
adicionais caso não sejam corretamente imobilizados durante o socorro.  
Os animais resgatados serão levados para o HPA e posteriormente para o Abrigo Municipal de Animais, 
onde permanecerão disponíveis para retirada, adoção, ou ONGs conveniadas.  
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3.6.2 Hospital Público para Animais 
 
Os hospitais públicos veterinários para o atendimento de Urgência e Emergência de cães e gatos 
contarão oferecerão consultas, cirurgias, exames laboratoriais, medicação e internação. São 
prestados atendimentos em nove especialidades: clínica geral, oftalmologia, cardiologia, 
endocrinologia, dermatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia. 
O serviço é exclusivo aos moradores da capital e prioriza pessoas de baixa renda assistidas por 
programas sociais. Para ser atendido, o responsável pelo animal deve comparecer à uma das 
unidades com RG, CPF e comprovante de residência no município de Macaé em seu nome. 
 
 
3.6.3 Educação Profissionalizante 
 
Implantar no Parque de Exposição Latiff Mussi Rocha, as escolas de formação técnica e superior em 
Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Zootecnia e Medicina Veterinária, entre 
outros 
 
 
3.5.4 RGA 
 
Criação e implantação do Registro Geral de Animais (RGA)para senso e controle do contingente de 
animais do município, melhoria dos serviços prestados e ampliação das medidas de apoio e suporte, 
tratamento e cuidados com os animais. 
O cadastro facilitará a captura e devolução de animais encontrados em vias urbanas e estradas 
vicinais, além de proporcionar maior facilidade em amparar proprietários em situações complexas. 
 
 
Além disto... 
 

• Aumentar o efetivo e a frota da Guarda Municipal Ambiental, promover qualificação intensiva 
e constante, prover mecanismos que facilitem o trabalho dos profissionais e ampliar a zona 
de atuação; 
 

 

• Criação e divulgação dos programas que têm por objetivo promover um trabalho de educação 
e conscientização da população, visando à proteção animal, estímulo à adoção consciente e 
para evitar o abandono de animais de estimação. 
 
 

• Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais urbanos, por meio 
de programas permanentes, massivos e continuados de castração (esterilização cirúrgica) 
de cães e gatos. 
 

• Incrementar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o levantamento da 
população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas. 
 

• Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das famílias com animais. 
 

• Controlar e restringir o comércio e ação inclemente sobre criadouros clandestinos de animais. 
 

• Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o cumprimento das 
legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que atue de forma educativa, 
preventiva e punitiva. 
 

• Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata tomada de 
providências em casos de maus tratos. 
 

• Criar o Selo Amigos dos Animais para estabelecimentos comerciais da área, clínicas 
veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em parceria com os objetivos 
da Prefeitura Municipal. 
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• Criar instância administrativa com orçamento definido. 
 

• Ampliar as campanhas de punição (perda de licença, cobrança de multas) aos proprietários 
que desobedeçam às normas de segurança e proteção aos animais referentes à custos com 
remoção (transporte, pessoal, deslocamento, agentes, equipe médica, área de asseio, área 
de acomodação) de animais abandonados e resgatados. 
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4. Desenvolvimento Econômico e Gestão de Turismo 
Sustentável 
 
 
 
 
4.1 Comércio & indústria 
 
 
4.1.1 Parceria pelo Desenvolvimento 
 
Criação do   Programa   Parceria pelo Desenvolvimento, através de incentivos do poder público, 
atrair novas empresas para geração de novas oportunidades de emprego e renda para a população. 
O programa tem como princípio um estudo técnico que vai apurar qual a “vocação” que o nosso 
munícipio apresenta para se desenvolver com qualidade. Ou seja, vamos focar os esforços 
para atrair empresas que se enquadram no perfil econômico e de mão de obra que a nossa cidade 
apresenta. Com base nisto, estaremos promovendo novas matrizes da indústria. 
 
 
 
4.1.2 Programa Rota do Progresso 
 
Criar programa de implantação maciço de novas matrizes industriais nas áreas de propriedade do 
município, com isenção de impostos, cessão de terras para construções inteligentes, suporte técnico 
e transferência de tecnologia com as principais potências macro industriais do setor naval (peças e 
embarcações), setor pesqueiro e turismo (peças e embarcações), setor automotivo (peças e 
sobressalentes), setor eólico e diversas outras matrizes que podem ser empregadas na região. 
A ideia é gerar pelo menos 2000 novos empregos em 4 anos. 
 
 
 
4.1.3 ProCoMP 
 
O Programa Cooperativa de Mão-de-obra Produtiva (ProCoMP) é uma parceria entre 
trabalhadores autônomos e município, para a produção de produtos a serem consumidos pela própria 
rede municipal (equipamentos escolares, materiais de limpeza, materiais de manutenção em geral, 
materiais para o setor pesqueiro e offshore). 
A produção pelo Programa gerará mais empregos e reduzirá custos com impostos incidentes de 
outras legislações. 
O município subsidia estrutura e equipamentos, adquire os produtos a serem consumidos e transfere 
renda aos cooperativados através de reembolso ao programa, que os divide dentro das diretrizes do 
programa. 
 
 
 
 
4.2 Emprego 
 
 
4.2.1 Programa Parceria do Futuro 
 
Programa que gera parceria público-privada com empresas do segmento do petróleo e derivados, 
com redução e/ou isenção integral de impostos municipais para aquelas que abrigarem cidadãos 
inscritos no programa de aprendizado profissional. 
 
 
4.2.2 Programa Renda Familiar 
 
Cadastrar famílias no Programa Renda Familiar, desenvolvendo ações de formação de associações 
e cooperativas, criando alternativas de renda para as famílias do Cadastro Único. 
 



 

Pág. 39 de 45 

4.2.3 Programa Bom Trabalho 
 
Implantar o programa Bom Trabalho que tem como proposta a realização de cursos de capacitação 
profissional com foco nos diversos segmentos econômicos, promovendo a qualificação da mão e obra 
de acordo com as reais demandas do mercado de trabalho. 
 
 
 
 
4.3 Tecnologia 
 
 
4.3.1. Internet no Campo 
 
Expandir o sinal de internet para 100% do território rural do município. 
 
 
 
4.4 Turismo & Lazer 
 
 
4.4.1 Programa “Conexão Serrana” 
 
Valorização dos circuitos comemorativos na Serra de Macaé, incluindo no calendário: atividades 
esportivas, competições, festas populares. 
O programa contará com revitalização de áreas de lazer, limpeza e conservação de cachoeiras e 
afluentes, replantio de árvores nativas e reforma de patrimônios históricos.  
O circuito contará com festivais musicais e teatrais, cursos livres de artes e retomada das atividades 
coletivas (caminhadas, exposições ao ar livre, etc). 
Reativação do circuito de festas serranas: Festa do Aipim, festa do Frade, Trapiche, Glicério, Córrego 
do Ouro e Sana. 
 
 
4.4.2 Teleférico da Serra  
 
Instalação de Teleféricos em pontos estratégicos e interligados, proporcionando turismo integrado, 
utilizando de parceria público-privada. 
 
 
4.4.3 Museu do Petróleo 
 
Construção ou adaptação de área para receber o Museu do Petróleo, visando apresentar ao público 
todos os aspectos materiais da exploração do petróleo, com espaço para debates e encontros. 
A ideia visa também, concentrar no mesmo local a história da cidade mostrando o antes e o depois 
da chegada da Petrobras, agregando obras de artes, peças de exploração, tecnologias atuais, 
histórias de profissionais do setor pesqueiro e petrolífero, em comunhão de experiências e 
informações para os visitantes. 
Referência: Museu do Petróleo de Mossoró.  
 
 
4.4.4 Construção do Centro de Tradições Nordestinas 
 
Construção do Centro de Tradições Nordestinas de Macaé, visando ampliar a área de lazer e oferecer 
um espaço temático que agregue a cultura nordestina, tão rica em nosso município. 
O espaço contará com palcos de shows, quiosques, banheiros, arena cultural, praça de alimentação 
e bancas fixas para comércio de produtos típicos. 
O custo decorrerá de parceria e incentivos culturais do governo federal. Será gerido pela Secretaria 
de Turismo e Lazer e receberá taxas de concessão aos comerciantes cadastrados e aprovados. 
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4.4.5 Conversão do Quebra-Mar / Observatório de Imbetiba 
 
Revitalização dos quebra-mares da Imbetiba, convertendo-os em decks com platôs, bancos 
temáticos, iluminação, decoração com espécies da flora nativa e pontos de observações. 
 
 
4.4.6 Eventos Municipais  
  
Retorno de eventos tradicionais da agenda local: Fest Verão e Exposição Agropecuária. 
 
 
4.4.7 Ecoturismo no Parque Atalaia. 
 
Ampliar o turismo rural e educação infantil no Parque Atalaia, com investimentos do Governo Federal. 
 
 
4.4.8 Sambódromo & Terreirão do Samba 
 
Construção do Sambódromo Municipal, acomodando também o “Terreirão do Samba”, espaços 
multiculturais definitivos que receberão eventos, encontros e festivais predominantemente afro 
culturais, teatro e manifestações artísticas em geral. 
Neste espaço serão também acomodados os galpões das escolas de samba, que em tempo 
oportuno, servirão para promoverem cursos em diversas áreas de aprendizado e cederá espaço 
amplo e estruturado para aulas de artes marciais, em especial, a capoeira. 
 
 
4.4.9 Construção do Bio Parque de Macaé. 
 
O Parque da Cidade se tornará no primeiro Bio Parque da região, com zoológico, viveiro imersivo, 
fazenda interativa, abrigo para répteis, anfiteatro (Local ideal para você e sua família participarem de 
diversas atividades educativas), estacionamento, lanchonetes, segurança privativa e sistema de 
reuso de águas, iluminação solar dos módulos e centro de estudos ambientais, pista de caminhada 
e bicicletário. 
 
 
4.4.10 Aquário Municipal 
 
O projeto do Aquário Municipal contempla a construção de uma área de tanques, dois anexos, 
estacionamentos, praça de alimentação e departamento médico-veterinário, além de outras 
dependências.  
Todo sistema de abastecimento será gerado no próprio ambiente com painéis de energia solar. O 
local será uma referência em sustentabilidade e respeito ao ecossistema. 
Abrigaremos centenas de espécies nativas brasileiras, em especial, aquelas que são abundantes na 
região. 
Esperamos abrigar até 150 espécies e cerca de 4 mil animais, desde pequenos invertebrados até 
mamíferos marinhos, seguindo normas do Ibama. 
 
 
4.4.11  Parque Aquático e/ou Temático 
 
Criação de Parque Aquático Municipal, com parceria de empresas privadas de diversas atividades, 
para garantir mais um espaço de lazer para a população. 
 
 
4.4.12 Circuito de Esportes de Aventura Aeroclube/Náutico/Ecoturismo 
 
Criação do circuito de esportes de aventura aéreas, náuticas e de ecoturismo, visando explorar de 
forma potencializada estes segmentos. 
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4.4.13 Programa “CapaciTur” 
 
Programa de capacitação para recebimento e tratamento de turistas, envolvendo operadores do trade 
turísticos (com foco nos pequenos), Convention Bureau e órgãos municipais, contemplando: 
 

✓ hospedagem (camping, albergues, pousadas, hotéis, resorts e afins) 
✓ alimentação e bebidas (cafés, bares, lanchonetes, restaurantes e afins) 
✓ esportes (canoagem, arvorismo, ciclismo, etc.) 
✓ produção local (produtores de alimentos e bebidas locais, pequenos agricultores, 

pequenos pecuaristas e afins) 
✓ cultura (artistas e artesãos, músicos e bandas, história e patrimônio) 
✓ mobilidade (taxistas, motoristas de aplicativo, transfers, locadora de veículos e afins) 
✓ informação (pontos de informação, agências de viagens, guias e condutores, mídia) 
✓ órgãos públicos (postos de saúde, postos da guarda, etc.) 
✓ população local (região serrana) 

 
 
4.4.14 Ampliação das iniciativas públicas 
 
Adesão total a programas e iniciativas de desenvolvimento do turismo como, por exemplo: 
 

✓ O Turismo em 360° da CNM Confederação Nacional de Municípios, 
✓ O PRODETUR Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo 

que é um programa do Ministério do Turismo, que visa contribuir para a estruturação dos destinos 
turísticos brasileiros, pelo fomento ao desenvolvimento local e regional, por meio de parcerias 
com estados e municípios. 

 
 
4.4.15  Macaé Convention & Visitors Bureau 
 
Promoção do Macaé Convention & Visitors Bureau, de Eventos, Exposições, Festivais, Feiras, peças 
teatrais, etc.; 
 
 
4.4.16  Unidades de Apoio ao Turismo 
 
Criação de pontos de informações e apoio ao turista, com venda de souvenires produzido por 
artesoes locais. No caso da Região Serrana, esses serviços serão fornecidos no Portal da Barra do 
Sana que será modernizado, no Portal de Córrego do Ouro, que será construído e nos pontos de 
informação turística que serão instalados em Glicério e Bicuda Pequena. 
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5. Desenvolvimento Institucional 
 
 
 
 
5.1 Gabinete do Prefeito e Assessorias 
 
 
5.1.1 Encontro com o Prefeito 
 
Implantar o programa Segunda-feira com o Prefeito como uma agenda permanente, para ouvir 
todos os segmentos da sociedade e planejar as obras e ações com foco nas reais necessidades 
e anseios da população. A cada segunda-feira representantes de um segmento serão convidados 
para um encontro com o prefeito e secretários municipais, para conhecer e discutir as ações 
programadas pela prefeitura e apresentar críticas e sugestões. 
 
 
5.1.2 Gabinete Itinerante 
 
Desenvolver o Projeto “Gabinete Itinerante Comunidade no Poder”, que consiste na descentralização 
administrativa de toda a equipe do primeiro escalão, com a realização de reuniões nos bairros, 
comunidades e distritos, aproximando a comunidade política da governança. 
 
 
5.1.3 Gestão Democrática Participativa 
 
Executar o Programa “Gestão Democrática Participativa”, tornando o cidadão partícipe efetivo nas 
definições das prioridades da gestão pública e nas necessidades microrregionais, definindo de forma 
direta a aplicação de parte do orçamento e debatendo a aplicação da totalidade dos recursos 
públicos. 
 
 
 
5.2 Funcionalismo Público 
 
 
5.2.1 Revisão do Plano de Cargos e Salários 
 
Contratar empresa, com o acompanhamento dos representantes dos servidores públicos, a fim de 
propor revisão do Plano de Cargos e Salários e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
 
 
5.2.2 Valorização dos Cargos de Carreira 
 
Promover a redução de 40% dos cargos comissionados, valorizando servidor de carreira e 
técnicos. 
 
 
 
5.2.3 Implantar o SMI 
 
Implantar e Institucionalizar o Sistema Municipal de Inovação – SMI; 
 
 
 
5.2.4 Implantar o SAC 100%!  
 
Implantar Sistema de Atendimento ao Cidadão via internet para receber 100% das solicitações dos 
munícipes, efetuar uma triagem e redirecionamento, estabelecendo prazo para resolução da 
demanda. 
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5.2.5 Diálogo com Entidades Representativas Municipais 
 
Ampliar e manter um diálogo permanente com as entidades representativas dos servidores públicos, 
como forma de avaliar possibilidades de melhorias nos serviços públicos e nas carreiras dos 
servidores municipais. 
 
 
5.2.6 Programa de Incentivo ao Servidor 
 
Consolidar o Programa de Incentivo ao Servidor Público, através da realização de eventos como: 
acolhida aos novos servidores públicos, homenagem aos servidores aposentados, homenagem aos 
servidores por tempo de dedicação (a partir dos 15 anos de serviços), Servidor é show, e outros. 
 
 
5.2.7 Implantar o Vale-Alimentação do Servidor Municipal (Facultativo) 
 
Implantar o Vale-Alimentação do servidor municipal, com acréscimo do FAT. 
 
 
5.2.8 Programa Saúde do Servidor 
 
Desenvolver o Programa de Saúde do Servidor, que consiste em ações educativas de prevenção e 
tratamento, com o acompanhamento periódico das condições de saúde dos servidores, a prevenção 
às doenças do trabalho, a intensificação no uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a 
contratação de um Médico com especialidade no Trabalho e outras. 
 
 
5.2.9 Programa Servidor e Show 
 
Retomar Programa Servidor é Show, com o objetivo de integrar os servidores e valorizar os seus 
talentos através da música, do canto, da dança, do teatro, da poesia e outras manifestações artísticas. 
 
 
 
 
5.3 Transparência 
 
 
5.3.1 Obra Garantida 
 
Todas as empresas vencedoras de Licitação Pública Municipal deverão apresentar seguradoras que 
garantam a continuidade e execução do contrato firmado. 
 
 
5.3.2 Saúde Transparente 
 
Canal informativo online que divulga a listagens de pacientes que aguardam por consultas com 
especialistas, exame e cirurgias na Rede Pública Municipal de Macaé. 
 
 
5.3.3 Central Municipal de Compras  
 
Todas as compras para abastecer o sistema público municipal serão direcionadas para uma única 
Central, que fará o acompanhamento das demandas, recepção e distribuição dos produtos.  
 
 
5.3.4 Pregão Eletrônico Obrigatório 
  
Toda contratação da prefeitura se dará através de Pregão Eletrônico, para que toda a população 
tome conhecimento das atividades de compra e contratação de serviços por parte do Executivo. 
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5.3.5 CADUNI Saúde 
 
Criar o Cadastro único do cidadão em âmbito municipal, facilitando assim o acesso a todos os 
programas de saúde disponíveis na rede municipal, acompanhamentos diversos e acesso à rede de 
informações de aplicativos e internet. 
 
 
5.3.6 Implantação da Plataforma VendaLivre 
 
  
Todos os comerciantes e prestadores de serviços poderão cadastrar isoladamente produtos e 
serviços na rede VendaLivre. 
Para isso, precisarão somente se cadastrarem na Prefeitura e atenderem as exigências documentais 
do setor de Compras. 
 
 
5.3.7 ProMaP 
 
Criação do Programa de Manutenção Permanente (ProMaP) para o patrimônio público municipal. 
Verbas mensais e previstas em orçamento anual serão destinadas à reformas e reparos de todas as 
naturezas necessárias, visando assim, evitar a deteriorização de patrimônio público, perdas e 
aplicações evitáveis do erário público. 
 
 
5.3.8 Transparência Total 
 
Transmissão ao vivo das audiências públicas que serão realizadas no Auditório da Prefeitura 
mostrando a total transparência da administração pública. 
 
 
 
 
5.4 Apoio Orgânico 
 
5.4.1 Redução de Secretarias 
 
Iniciando-se pela reestruturação da administração pública com criação de 12 (doze) subprefeituras, 
redução do número de secretarias, sem a figura dos subsecretários.  
O objetivo é integrar as ações municipais e tornar a prefeitura mais ágil, com melhor qualidade na 
prestação de serviços, menos burocrática, proporcionando melhores condições de trabalho para os 
servidores públicos municipais e colocando a prefeitura perto e a serviço do cidadão. 
 
 
5.4.2 Subprefeituras 
 
Divisão de áreas de manutenção pública, através de subprefeituras nomeadas pelo Poder Executivo, 
afim de mitigar a distância das comunidades com o poder público. 
Estas subprefeituras terão o papel de desenvolver as ações necessárias para atender a comunidade, 
suas demandas, reclamações e sugestões. 
Contarão com equipamentos de pronto atendimento (ambulâncias), mão de obra para manutenção 
permanente, máquinas e equipamentos, apoio da guarda-municipal e policiamento. 
As subprefeituras serão distribuídas em pontos estratégicos do município e terão como missão 
principal, através do mapeamento da região de abrangência, facilitar o acesso do cidadão a prefeitura 
e seus serviços, proporcionar apoio operacional aos funcionários públicos, oferecer resposta rápida 
em casos de emergência e atuar como ponto de desenvolvimento econômico e social para região na 
qual abrange. 
Implementaremos o programa “Falando com o Prefeito e demais Gestores”. Quinzenalmente, 
representantes de um ou mais segmentos da sociedade serão convidados para um encontro com o 
prefeito, subprefeitos e secretários municipais, alternando em uma das subsecretarias e sede da 
prefeitura, para conhecer e discutir as ações programadas pela prefeitura. Tal programa visa abrir um 
canal direto para ouvir críticas e sugestões de todos os segmentos da sociedade e planejar as obras 
e ações com foco nas reais necessidades e anseios da população. 
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As subprefeituras terão as áreas de abrangência divididas em bairros conforme descrito abaixo e 
abrangerão as subdivisões dos respectivos bairros. 
 
(9) Região 1: Centro, Riviera Fluminense, Sol y Mar, Visconde do Araújo, Praia Campista, Imbetiba, 
Cajueiros, Alto dos Cajueiros, Costa do Sol; 
 
(6) Região 2: Imboassica, Lagoa, Mirante da Lagoa, São Marcos, Granja dos Cavaleiros, Vale 
Encantado; 
 
(4) Região 3: Praia do Pecado, Cavaleiros, Novo Cavaleiros, Bairro da Glória, 
 
(6) Região 4: Cancela Preta, Jardim Vitoria, Jardim Santo Antônio, Novo Horizonte, Campo D’Oeste, 
Miramar; 
 
(5) Região 5: Aroeira, Botafogo, Malvina, Virgem Santa, Horto; 
 
(4) Região 6: Barra de Macaé. Fronteira, Nova Holanda, Nova Esperança, 
 
(3) Região 7: Ajuda de Cima, Ajuda de Baixo, Parque União; 
 
(3) Região 8: Cabiúnas, Lagomar, Engenho da Praia; 
 
(3) Região 9: São José do Barreto, Parque Atlântico, Parque Aeroporto; 
 
(7) Região 10: Córrego do Ouro, Glicério, Trapiche, Óleo, Serra da Cruz, Frade, Curubixás; 
 
(3) Região 11: Sana, Barra do Sana, “Cabeceira do Sana”; 
 
(3) Região 12: Areia Branca, Bicuda Grande, Bicuda Pequena. 
 
 
5.4.3 Programa Projetos de Futuro 
 
Programa de incentivo à criação e fomento de novos projetos sociais, com possibilidade de aplicação 
de recursos e estrutura, a serem implantados nos diversos ambientes da administração municipal. 
 
 
 
 
5.5 Comunicação Social 
 
 
5.5.1 Subprefeituras 
 
Criar e realizar a Agenda Aberta Online, transmissão online aberta ao público para interação com o 
Prefeito, Vice-Prefeito e secretários sobre ações públicas no intuito de manter a total transparência 
da administração pública. 
 
 
5.5.2 Canal Subprefeituras 
 
Restabelecer uma nova estratégia de participação da comunidade política nas decisões de governo, 
na formulação e avaliação das Políticas Públicas. 
 
 
5.5.3 Avaliação Pública Aberta 
 
Implantar um sistema de avaliação dos serviços e políticas públicas, como forma de subsidiar o 
planejamento da melhoria da qualidade. 
 
 
5.5.4 Autonomia do Controle Interno e Auditorias Ampliadas 
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Dar plena autonomia ao Controle Interno, e realizar estudos para criar nele o departamento de 
Auditoria, a fim de coibir práticas atentatórias aos princípios da Administração Pública. 
 
 
5.5.5 TV Macaé 24Horas  
 
TV Macaé 24 Horas - Materiais para serem veiculados nas TVs dos pontos públicos e estruturas 
públicas de Macaé, com notícias e avisos.  
O sistema seria totalmente interligado e online e o material seria produzido semanalmente pela equipe 
da comunicação. 
 
 
5.5.6 Sistema Unificado  
 
Implementar controle e sistema unificado de redes sociais junto a secretaria de Comunicação no 
intuito de propagar os atos e ações públicas com melhor dinamismo e mais eficácia. 
 
 
 
 
 
 
 


