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Plano de Governo Silvinho Lopes

Oi pessoal, sou o Silvinho Lopes. Macaense, bem casado com a 

Fabiana, pai da Elisa e do Enzo, que são a minha riqueza. Engenheiro 

civil, pós-graduado e mestrando em Administração Pública pela Funda-

ção Getúlio Vargas (FGV). Empresário na cidade, tive a oportunidade e 

a honra de ter sido Gerente Municipal e Secretário de Planejamento na 

gestão do prefeito Silvio Lopes, meu pai, no período em que Macaé 

mais se desenvolveu, deixando o maior legado de investimentos 

públicos municipais da história: HPM, Linhas Azul, Verde e Amarela, 

Prefeitura, Teatro Municipal, Museu Solar dos Mello, Centro de Conven-

ções, Ginásio Poliesportivo, Parque da Cidade, Terminais Rodoviários, 

Orlas, Cobertura do Canal do Aeroporto, inúmeras praças, diversas 

escolas, FUNEMAC, FeMASS, UFF, NUPEM, pavimentação de bairros 

inteiros, tais como Malvinas, Ajuda de Baixo, Ajuda de Cima, Planalto 

da Ajuda, Sol Y Mar, Campo D’Oeste, Novo Horizonte e Engenho da 

Praia, asfaltamentos na Região Serrana, Imburo, estrada da 

PESAGRO e Hospital da Serra, entre tantos outros. E ainda investimos 

no Fest Verão, Expo Macaé e no carnaval, produtos turísticos e 

culturais da cidade. Esse LEGADO de sucesso faz parte da minha 

história, do meu currículo, mas não é por isso que sou candidato a 

prefeito. Sou candidato porque tenho propostas para o presente e para 

o futuro, para melhorar a vida das pessoas.

Nunca fui candidato a nada e tenho, como você, uma decepção 

grande com a política e com os políticos. Vejo que as pessoas se 

preparam para disputar as eleições mas não se preparam para exercer 

o mandato, a gestão da cidade, que é muito mais complexa. Pensando

nisso, na importância da gestão pública para a vida das pessoas, em

dar uma resposta rápida às necessidades do nosso povo, nosso maior

patrimônio, montamos uma verdadeira seleção de especialistas em

diversos setores, para elaborar um Plano de Governo participativo,

realista e eficiente. Não se pode brincar com coisa séria ou desperdiçar

o sagrado dinheiro público. Macaé tem pressa!

Entendo que ainda existem dois grandes ralos do desperdício por 

onde escoa o dinheiro público:

1º - O RALO DA CORRUPÇÃO: Não podemos aceitar negociatas e 

esquemas nas despesas e investimentos realizados com recursos 

públicos, que, antes de públicos, foram tributados do suor do nosso 

trabalho. A corrupção tem que ser combatida sistematicamente, com 

transparência e estratégia. Muito mais do que um discurso eleitoral, 

como veremos por aí, apresentaremos logo no primeiro capítulo um 

conjunto de ações concretas, em nosso “Plano de Combate à Corrup-

ção”, que terá total prioridade em sua execução. Esse plano 

será apresentado no formato de 8 Medidas de Combate à Corrupção.

SILVINHO
LOPES
POR UMA MACAÉ INTELIGENTE

“Cuidado com o que você pede 
a Deus, Ele pode atendê-lo”

SILVINHOSILVINHO
LOPES
POR UMA MACAÉ INTELIGENTE
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2º - O RALO DA INCOMPETÊNCIA E INEFICIÊNCIA: Este proble-

ma será combatido com muito planejamento, organização e uma 

equipe profissional preparada e motivada, formada por técnicos e 

servidores competentes e com elevado espírito público. O nosso Plano 

de Governo, que será apresentado em forma de diretrizes e propostas 

setoriais, será um importante instrumento balizador das ações e progra-

mas de gestão para estancar o ralo da incompetência. 

O Plano de Governo Macaé Inteligente foi elaborado por mais de 

100 especialistas, divididos em dez grupos setoriais, em discussões 

contínuas durante quatro meses, inclusive em dezenas de reuniões por 

vídeo. Desde o início fizemos questão de contar com a maior participa-

ção possível dos macaenses, para que esse não fosse mais um “plano 

de escritório”, um livreto na estante, mas pudesse, sim, tratar de 

soluções para os verdadeiros problemas da nossa cidade. Foram 

realizados diagnósticos detalhados, identificadas forças, fraquezas, 

ameaças e oportunidades, definidas diretrizes estratégicas e elabora-

das as propostas que transformarão e levarão nossa cidade a um futuro 

muito melhor.

Desejamos que esse plano permaneça um documento vivo. Hoje e 

sempre estaremos abertos para ouvir e respeitar a sua opinião. Somen-

te com esse diálogo poderemos agir juntos pela cidade que tanto 

amamos. Convidamos você a dar vida a este Plano de Governo, 

lendo-o, debatendo-o com a família, distribuindo-o em sua comunidade 

e, sobretudo, participando desse projeto, que é nosso. 

Juntos levaremos Macaé para outro patamar de qualidade de vida. 

Macaé será forte outra vez!
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O combate à corrupção será um fundamento da nossa gestão. 

Todas as ações da administração municipal terão como base os 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Mas não nos contentaremos com o discurso, 

por isso preparamos um conjunto de ações que será implementado no 

primeiro momento, cujo resultado será evidenciado pelo acesso dos 

macaenses às obras e serviços no nível em que uma cidade como a 

nossa merece.

Algumas iniciativas mais simples, que já deveriam ter sido adotadas, 

serão imediatamente agregadas ao cotidiano do nosso trabalho. 

Desejamos aprofundar o relacionamento com os órgãos de controle 

estaduais e federais, tais como o Ministério Público e Tribunais de 

Contas, contando com seu apoio prévio, por exemplo, na preparação e 

monitoramento de licitações, concursos públicos, desapropriações e 

convênios. Daremos assento permanente à Associação Comercial e 

Industrial de Macaé (ACIM) e ao Clube de Diretores Lojistas de Macaé 

(CDL) na Comissão Permanente de Licitação (CPL), a fim de garantir a

publicidade e participação das empresas locais nos certames licitató-

rios. Também criaremos um cronograma de pagamentos de processos

da Prefeitura, assegurando transparência e previsibilidade aos fornece-

dores. Haverá, ainda, rodízio dos fiscais de obras e serviços, com a

realização de sorteio e responsabilização por medições e atestados em

notas fiscais.

Além dessas iniciativas, nosso plano conta com 8 Medidas 

de Combate à Corrupção, cujos principais pontos e problemas que 

preten-dem resolver estão descritos a seguir.

PLANO DE
COMBATE A
CORRUPÇÃO

PLANO DE
COMBATE A
CORRUPÇÃO
COMBATE A
CORRUPÇÃO
COMBATE À
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SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE
SOCIAL E INTEGRIDADE PÚBLICA

A sociedade desempenha um importante papel no combate à 

corrupção, ao lado das instâncias oficiais de controle interno e externo. 

O controle social das políticas públicas é instrumento essencial não só 

para garantir a integridade da gestão pública, mas também para 

reafirmar o caráter democrático e participativo de todos os espaços 

decisórios da administração pública. Tendo em vista a diversificação 

dos instrumentos de participação e controle social – ouvidorias, 

reuniões com grupos de interesse, audiências públicas, consultas 

públicas, conselhos, conferências e ações de transparência –, torna-se 

mister instituir uma estrutura permanente para a previsão de políticas 

de promoção do controle social. Apesar de haver evidências contun-

dentes de que um nível maior de institucionalização da participação da 

sociedade no desenho e execução de políticas públicas gera resultados 

positivos, os esforços para se promover o controle social ainda são 

esporádicos e inconstantes.

Esta medida institui o Sistema Municipal de Controle Social e Integri-

dade Pública (SMCSI) como uma instância descentralizada e participa-

tiva, em que sociedade e entes da federação podem trabalhar conjunta-

mente para desenvolver políticas públicas de combate à corrupção e de 

promoção do controle social. Serão criados o Conselho e a Conferência 

de Promoção da Integridade e Controle Social, por meio dos quais será 

estabelecido um fórum permanente de participação e discussão das 

diretrizes e ações do Plano de Combate à Corrupção, Promoção da 

Integridade e Controle Social.

As compras públicas têm sido o centro de grandes esquemas de 

corrupção. A solução encontrada para prevenir a perda de recursos 

públicos e os prejuízos aos cidadãos decorrentes de fraudes e corrup-

ção em compras públicas foi uma aliança com novas tecnologias, para 

oferecer transparência completa dos processos de contratação. Assim, 

pretendemos criar um portal único na internet em que se concentrarão 

todas as informações sobre compras realizadas pela administração 

pública. A manutenção de um portal e um catálogo únicos, bem como 

de uma base nacional de notas fiscais, possibilitará o desenvolvimento 

de ferramentas que gerem alertas em casos de indícios de corrupção, 

servindo de fonte de informações para os órgãos de controle interno e 

externo.

 O ComprasMacae.Gov reunirá informações básicas sobre os 

certames instituídos para a contratação com fornecedores, bem como 

informações referentes à execução de contratos, como notas fiscais. O 

portal integrará as informações referentes à habilitação para contratar 

com a Administração Pública dos fornecedores punidos nos âmbitos 

administrativo, cível e penal, facilitando o controle social e garantindo a 

aplicação dessas sanções. Será criado um certificado único, a ser 

emitido pela Receita Municipal, garantindo a possibilidade de participa-

ção em processos de compras públicas apenas para aqueles que 

tenham regularidade. Serão criados também o catálogo municipal de 

compras públicas, o protocolo padrão de plataformas eletrônicas de 

compras públicas e a capacitação profissional de compradores 

públicos, esta última destinada a capacitar os servidores designados 

para conduzir processos de compras públicas.



DESBUROCRATIZAÇÃO
DO MUNICÍPIO
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POLÍTICA MUNICIPAL DE
DADOS ABERTOS

Transparência é um dos principais instrumentos no combate à 

corrupção. Os dados e documentos abertos ao público, entretanto, não 

podem se encontrar em formatos que dificultem a sua leitura e seu 

processamento. A ideia de usar a tecnologia como ferramenta de 

controle social para verificar, por exemplo, a compatibilidade dos gastos 

públicos com merenda escolar em relação ao custo médio dos alimen-

tos depende de as informações serem apresentadas em formatos 

abertos e facilmente processáveis.

Daremos plena publicidade das bases de dados como preceito 

geral, em formato aberto, disponibilizadas em sua forma primária, com 

o maior grau de granularidade possível, e atualizadas de forma periódi-

ca. Qualquer cidadão poderá apresentar solicitação de dados públicos,

que serão prontamente disponibilizados sem questionamento de

motivos. Mais ainda, será incentivado o desenvolvimento de ideias,

ferramentas e métodos inovadores para o uso desses dados e

exercício do controle sobre a administração pública, ficando tais

ferramentas, softwares e métodos de domínio público e livres.

O excesso de burocracia, além de ser um forte entrave para investi-

mentos e gestão dos recursos públicos, acaba gerando corrupção. O 

Brasil é um dos países com a mais intricada burocracia do mundo e o 

município de Macaé não é uma exceção, o que representa não só um 

custo adicional para empresas e desestímulo a investimentos, como 

também produz aumento nas oportunidades para que atos de corrup-

ção sejam praticados. Afinal, o pagamento de propina tem como 

objetivo, com frequência, superar entraves e obstáculos burocráticos. 

Simplificar os processos administrativos, modernizar a gestão pública e 

monitorar a qualidade dos serviços públicos são medidas necessárias 

para desburocratizar o município e reduzir as oportunidades para que 

sejam praticados atos de corrupção.

Será instituída a Política Municipal para a Desburocratização, com o 

objetivo de promover a simplificação administrativa e a modernização 

da gestão pública, criar um ambiente mais favorável à integridade do 

setor público e do privado e promover o monitoramento da qualidade 

dos serviços de atendimento ao público. Criaremos o Conselho Munici-

pal para a Desburocratização, encarregado de definir prioridades e 

metas para adoção de medidas e ações a cada ano. 

Adicionalmente, adotaremos algumas práticas básicas no provimen-

to dos serviços públicos, tais como a gratuidade dos atos necessários 

ao exercício da cidadania, padronização de procedimentos referentes à 

utilização de formulários, guias e outros documentos, racionalização 

dos campos de formulários físicos e eletrônicos. Ademais, prestadores 

de serviços públicos deverão implementar medidas como a Carta de 

Serviços, na qual constarão informações claras e precisas sobre cada 

um dos serviços prestados, incluindo os requisitos e documentos 

necessários ao acesso e etapas de processamento, e a Pesquisa de 

Satisfação dos Usuários, como ferramenta eletrônica para a constante 

avaliação pelos usuários dos serviços prestados. Pretendemos deixar 

de exigir a apresentação de certidões e declarações comprobatórias de 

atos, fatos ou informações constantes nos registros, cadastros e 

arquivos dos próprios órgãos públicos, além da cobrança de taxas e 

emolumentos para a emissão de certidões e declarações referentes a 

esses atos, fatos e informações. Afora a simplificação de procedimen-

tos, os processos passarão por grande transformação digital, gerando 

maior eficiência nos serviços prestados a cidadãos e empresas.



SEGUROS DE CONTRATOS PÚBLICOS 
(PERFORMANCE BONDS)
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ANTICORRUPÇÃO NAS ESCOLAS
Fazer com que as próximas gerações se mostrem conscientes dos 

impactos negativos da corrupção, e que tenham conhecimentos sobre 

os variados instrumentos necessários para combatê-la, é parte de um 

esforço que deve começar agora para transformar o Brasil. O engaja-

mento de crianças e adolescentes no combate à corrupção, por meio 

da integração de forma interdisciplinar desse tema em seu currículo 

estudantil, é uma oportunidade para atrair jovens cidadãos e eleitores 

para uma agenda que rejeita políticos corruptos e engajá-los no 

exercício do controle social sobre a administração pública em seus 

mais variados níveis.

A exclusão desses temas das salas de aula faz com que crianças e 

adolescentes permaneçam alheios a um dos maiores problemas 

enfrentados pela sociedade brasileira nesse momento. Ao redor do 

mundo, sociedades transmitem valores e normas relacionados à 

integridade pública por meio das escolas, vida familiar e espaços 

políticos. Mas, às vezes, quando a corrupção e outras normas 

antiéticas parecem normais, podemos perder a noção do que é 

integridade pública e por que ela importa. Em momentos como esse, é 

importante que os governos escolham educar para a integridade 

pública, de forma que os interesses públicos sejam ressaltados e 

predominem sobre os interesses privados.

Nossa proposta é incluir no currículo do ensino fundamental conteú-

dos relacionados à formação ética, à cidadania solidária, à participação 

na gestão pública e ao controle dos gastos públicos. De maneira geral, 

pretendemos incluir na educação de crianças e adolescentes informa-

ções relativas a causas, impactos, riscos, prejuízos e meios de enfren-

tamento da corrupção.

As obras públicas, especialmente as de alto valor, estão entre os 

principais focos de corrupção no Brasil. São frequentes os problemas 

relacionados a atrasos na execução,  à execução parcial de contratos 

públicos de obras ou ao fornecimento de bens e serviços. É no curso da 

execução desses projetos que se aproveitam atores interessados em 

maximizar lucros e dispostos a corromper agentes públicos. A Opera-

ção Lava-Jato evidenciou um grande número de esquemas em que 

empreiteiras “compravam” aditivos contratuais milionários. A ausência 

de projetos executivos para a contratação de obras de grande vulto é 

vista, com frequência, como uma das origens de eventos relacionados 

à corrupção, ao aumento dos custos para os cofres públicos das obras, 

por meio de aditivos, e à má execução dos contratos.

O seguro-garantia, além de impor a exigência dos projetos executi-

vos para obras e contratos de grande escala, introduz uma solução do 

setor privado que amplia a fiscalização e garante que os cofres públicos 

não arcarão com prejuízos no tocante a defeitos ou atrasos na 

execução dos contratos. A solução encontra inspiração em boas 

práticas dos Estados Unidos e países europeus, e já vem sendo discuti-

da e avança na esfera federal. 

A proposta é que seja obrigatória a contratação de seguro-garantia 

da execução de contrato em favor do poder público em todas as contra-

tações de obras ou fornecimento de bens ou serviços com valor 

superior a R$ 10 milhões, com cobertura de 100%. Será obrigatória, 

para a emissão da apólice de seguro, a apresentação do projeto 

executivo, reduzindo riscos de alteração de orçamentos com o detalha-

mento dos projetos. A seguradora será uma aliada do interesse público, 

na medida em que poderá fiscalizar a execução do contrato principal e 

atestar a conformidade dos serviços e materiais empregados. 



EXIGÊNCIA DE COMPLIANCE EM
GRANDES LICITAÇÕES
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FICHA LIMPA PARA SERVIDORES
PÚBLICOS

As exigências para que um indivíduo se torne servidor público 

podem e devem ser efetivamente mais altas em virtude do papel que 

passarão a exercer na sociedade. Nesse sentido, é salutar que seja 

elevada a barreira mínima para ingresso no serviço público para 

impedir que pessoas inidôneas representem a administração pública. 

Essa medida propõe que não poderão ocupar cargos, funções e empre-

gos públicos os indivíduos que se encontrarem em situação de inelegi-

bilidade em virtude de condenação ou punição por crimes contra a 

administração pública. Propomos, portanto, a aplicação do filtro 

previsto pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135 de 2010), 

impedindo a posse de indivíduo que tenha sido condenado por crime 

contra a administração pública, com decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão judicial colegiado. Para os casos de servidores, não 

incidem todas as hipóteses eleitorais da Lei Ficha Limpa, e sim os 

casos em que houver condenação por crimes contra a administração 

pública.

A Lei Anticorrupção já criou alguns incentivos para que pessoas 

jurídicas estabeleçam programas de compliance internos. Grandes 

contratos são, com frequência, alvos prioritários de esquemas de 

corrupção. A exigência de um programa de compliance efetivo para que 

as empresas participem de licitações envolvendo grandes contratos 

tem o potencial de mitigar desvios de recursos públicos. A ideia é que 

pessoas jurídicas que participem de contratações públicas de grande 

vulto com a Prefeitura Municipal de Macaé tenham programas de 

integridade efetivos. A verificação da existência de um programa de 

integridade efetivo será realizada pela Secretaria Municipal de Controle 

Interno para contratos maiores que R$ 20 milhões.

Em caso de reclamação de sinistro pelo órgão contratante, o presta-

dor deverá apresentar defesa escrita à seguradora e ao órgão, conten-

do justificativa para o atraso e/ou defeito na execução do contrato, bem 

como plano detalhado para a regularização da execução contratual. 

Caso não seja caracterizado o sinistro, a seguradora pode (i) contratar 

outra pessoa jurídica para executar o contrato; (ii) assumir ela própria a 

execução da parcela restante do projeto; ou (iii) financiar o próprio 

órgão contratante para que complemente a obra, dentro dos prazos 

determinados. Caso a alternativa apresentada pela seguradora não 

seja aceita, esta deverá indenizar, em espécie, o órgão público contra-

tante.
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Nosso Plano de Governo se chama Macaé Inteligente, no sentido de 

uma visão de futuro de uma cidade resiliente, sustentável e digital. Um 

material resiliente é aquele que mantém sua integridade, sem ruptura, 

mesmo ao sofrer estresse. Uma cidade resiliente é aquela que 

consegue enfrentar e se recuperar rapidamente de crises de todos os 

tipos com o mínimo de sofrimento para a sua população, sejam elas de 

origem econômica, relacionadas ao emprego e renda, ou sociais, 

ligadas à saúde, educação, segurança e a toda sorte de problemas que 

podem aumentar a vulnerabilidade social. A Macaé Inteligente será 

capaz de se adaptar e passar pelas adversidades aproveitando oportu-

nidades, porque terá uma população saudável e bem formada, com 

acesso ao conhecimento, uma economia diversificada, além de uma 

rede de proteção social efetiva.

Dessa resiliência nascerá um desenvolvimento social e econômico 

sustentável, que não poderá estar dissociado da sustentabilidade 

ambiental. A Macaé Inteligente também será verde, preocupada com a 

preservação dos nossos recursos naturais, que possuem enorme 

potencial econômico, seja no setor da energia ou no turismo. Muito 

mais do que exploração econômica, consideramos um dever da nossa 

geração a preservação da beleza e dos recursos ambientais para os 

futuros macaenses. 

Assim como o tema resiliência, consideramos sustentabilidade e 

transformação digital sob uma perspectiva transversal, de forma que 

todas as diretrizes e propostas apresentadas nas próximas páginas 

estão baseadas nesses três princípios, e possuem como finalidade 

maior uma cidade formada por pessoas educadas, saudáveis, seguras 

e felizes. 

Nesta seção, destacaremos o uso da tecnologia na melhoria da 

prestação de serviços para a população e empresas, pois identificamos 

em todos os diagnósticos um desafio central e urgente: a melhoria da 

gestão. Possuímos recursos naturais e financeiros, um povo empreen-

dedor e capaz de grandes realizações, mas observamos que a adminis-

tração municipal não tem conseguido transformar os recursos disponí-

veis em bens públicos. Muitas vezes, pode-se até dizer que tem atrapa-

lhado. O fato é que infraestrutura, sistemas, processos e métodos de 

trabalho ultrapassados, como verificamos, não serão capazes de 

preparar nossa cidade para o futuro. Uma característica marcante que 

a nova administração municipal precisará demonstrar é a capacidade 

de organizar a utilização dos recursos com as melhores práticas de 

gestão pública, para que as pessoas que aqui vivem e buscam a 

prosperidade com suas famílias possam ter, finalmente, acesso aos 

benefícios do desenvolvimento.

GESTÃO
PÚBLICA
INTELIGENTE

Nosso Plano de Governo se chama Macaé Inteligente, no sentido de Assim como o tema resiliência, consideramos sustentabilidade e Assim como o tema resiliência, consideramos sustentabilidade e 
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Promover a inteligência nos serviços prestados aos cidadãos, por 

meio da transformação digital de processos, de investimentos em 

infraestrutura de tecnologia da informação urbana, como infovias, rede 

de videomonitoramento, sensores, iluminação eficiente e wi-fi, assim 

como com o desenvolvimento de um aplicativo e canais digitais interati-

vos, para assegurar o acesso com qualidade à segurança, mobilidade, 

saúde, educação, prevenção de emergências e demais serviços 

prestados pelo poder público.

Promover a inteligência nos serviços prestados aos empreendedo-

res e empresas, por meio da integração de bases de dados nas três 

esferas de governo, do desenvolvimento de canais e da transformação 

digital que otimizem processos de licenciamento ambiental, obtenção 

de alvarás, abertura de empresas, registro de propriedade, pagamento 

de impostos, entre outros, para que Macaé seja reconhecida como uma 

excelente cidade para os negócios.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

PROPOSTAS

INSTITUTO MACAENSE DE GESTÃO ESTRATÉGICA E 
MODERNIZAÇÃO (IMAGEM) – Criação do instituto, sob liderança da 
Gerência Municipal, que ficará a cargo da gestão estratégica, central de 
controle e GEOMacaé, transformação digital, projetos de concessões e 
PPPs e captação de recursos, além da Ouvidoria. O Gerente Municipal 
será o responsável pela implantação do processo de gestão estratégica, 
com desdobramento do Plano de Governo em objetivos, projetos e 
indicadores, a serem executados pelas secretarias com metas anuais. 
Também ficarão com a IMAGEM as ações relacionadas ao programa 
Macaé Inteligente, incluindo processos, projetos e sistemas a serem 
aprimorados para a busca da excelência em gestão.

FALE COM O PREFEITO – Ouvidoria com processos e sistemas 

avançados de relacionamento com a população. Nesse projeto, os 

canais de diálogo serão integrados a bases de dados e sistemas de 

análises, classificação e priorização de informações de perfis de 

clientes e demandas, elevando o diálogo com a população a um nível 

mais alto de relacionamento e atendimento tempestivo das 

demandas do cidadão.

Desenvolver inteligência na gestão pública municipal, por meio da 

transformação digital de processos-chave, do aprimoramento do uso 

dos indicadores, informações setoriais e sistemas georreferenciados, e 

da implantação de central de controle e painéis gerenciais, integrando 

as ações de todas as secretarias, inclusive com as demais esferas de 

governo, para garantir a excelência nos serviços prestados à popula-

ção.
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MACAÉ INTELIGENTE – Programa de gestão pública e desenvolvi-

mento urbano, eventualmente por meio de Parcerias Público-Privadas 

(PPPs), com uso intensivo de infraestrutura de tecnologia da informa-

ção em toda a cidade, com videomonitoramento, wi-fi, 

sensores, fiação submersa, além do desenvolvimento de um 

aplicativo e canais digitais interativos, para aprimorar a prestação 

de serviços à população e às empresas.

MACA APP – Desenvolvimento de aplicativo interativo para o 

cidadão macaense, com informações e serviços sobre segurança 

pública, mobilidade urbana, educação, saúde, saneamento ambiental, 

alagamentos, emergências, entre outros.

GEOMACAÉ INTELIGENTE– Aperfeiçoamento do sistema GEOMa-

caé com atualização e ampliação da base de dados municipal para 

subsídio à tomada de decisões dos gestores municipais e utilização da 

população em geral. A base conterá dados georreferenciados físicos 

(topografia), administrativos (edificações, escolas, hospitais), redes 

públicas (drenagem, esgotamento, abastecimento, vias), sociais 

(população) e econômicos (indústria e serviços). Espera-se, assim, 

otimizar a utilização dos recursos públicos no planejamento territorial e 

na execução de ações administrativas do Município.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE DADOS E AÇÃO (CIDA) – Central 

de controle com infraestrutura física e de TI para a disponibilização de 

dados e informações aos gestores municipais na tomada de decisões 

em tempos de normalidade e em emergências. A estrutura também 

poderá ser utilizada em situações emergenciais, com ambiente e 

equipamentos para a formação de gabinete de crise.

SERVIÇOS INTELIGENTES – Identificação, mapeamento e otimiza-

ção, com uso de tecnologia, de processos-chave de segurança, 

mobilidade, saúde, educação, prevenção de alagamentos e emergên-

cias, entre outros serviços prestados pelo poder público à população.

NEGÓCIOS INTELIGENTES – Identificação, mapeamento e 

otimização, com uso de tecnologia, de processos-chave de licencia-

mento ambiental, obtenção de alvarás, abertura de empresas, registro 

de propriedade e pagamento de impostos, entre outros, oferecidos a 

empresas e empreendedores no Município.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – Reduzir as despesas com energia, por 

meio do ajuste das demandas contratadas com a ENEL, uso de 

iluminação LED na Administração; PPP para iluminação pública; 

automação de ar-condicionado e películas redutoras de raios solares.
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É consenso na teoria econômica do desenvolvimento que não existe 

prosperidade sem a proteção da propriedade, da vida e da liberdade. 

Infelizmente, segundo o Atlas da Violência 2019 do IPEA, Macaé faz 

parte da restrita lista de 120 municípios que concentram 50% dos 

homicídios do país. A estimativa é de 50,5 homicídios por 100 mil 

habitantes. Muitas vezes temos receio de ir à cidade do Rio de Janeiro, 

onde a taxa é de 35,6, convencidos de uma falsa sensação de seguran-

ça que certamente está localizada em poucos bairros do nosso Municí-

pio. Observem que taxas de homicídio acima de 10 por 100 mil habitan-

tes são consideradas pela ONU um indicador de violência epidêmica!

A alta concentração de homicídios entre os jovens é mais um 

agravante, com significativas implicações para o desenvolvimento 

econômico e social do país. Além das vidas interrompidas repentina-

mente, perdem-se oportunidades de desenvolvimento no momento em 

que o país atravessa uma transição demográfica importante e profunda 

crise econômica. O custo da violência está presente nas dificuldades 

para atração e retenção de capital, no fechamento ou deslocamento de 

empresas, nos seguros e na segurança privada para a prevenção de 

roubo de cargas, na redução de qualidade de vida dos cidadãos e seus 

impactos na produtividade do trabalho.

Ainda que muitas atribuições do Estado e do Governo Federal, com 

suas polícias, não sejam consideradas responsabilidades do Município, 

a verdade é que é na cidade que vivemos, trabalhamos e buscamos a 

felicidade com nossas famílias e amigos. É no Município que devemos 

concentrar, articular e organizar os esforços de todas as esferas de 

governo e da sociedade no combate à violência. Estes esforços não se 

restringem ao uso da força, que somente ocorre quando diversas 

outras ações e instituições falharam, sobretudo com os jovens em 

situação de maior risco. 

Além de uma ação integrada em todos os setores de atuação do 

poder público, como detalharemos ao longo deste documento, precisa-

mos de uma nova Guarda Municipal, com forte valorização do quadro 

de pessoal, estrutura física adequada e melhores condições de 

trabalho, para que ela seja capaz de cumprir com suas tarefas de 

guarda patrimonial e patrulhamento preventivo. No âmbito da Macaé 

Inteligente, essa nova Guarda estará conectada em tempo real à 

Central de Integração de Dados e Ação (CIDA), integrada a um 

sofisticado sistema de videomonitoramento e análise de dados de 

ocorrências. 

Com o uso da inteligência concentrada nessa central de controle, a 

Guarda Municipal poderá realizar seu trabalho em parceria com as 

polícias estaduais e federal, e os cidadãos poderão contar com informa-

ções que garantam sua segurança com um aplicativo interativo. Mais 

do que simplesmente uma relação por meio de canais digitais, espera-

mos contribuir para o desenvolvimento de um senso de comunidade 

macaense, no qual todos se cuidem e preservem sua segurança, com 

especial atenção aos jovens em situação de risco e vulnerabilidade 

social.

É consenso na teoria econômica do desenvolvimento que não existe 

prosperidade sem a proteção da propriedade, da vida e da liberdade. 

Infelizmente, segundo o Atlas da Violência 2019 do IPEA, Macaé faz 

situação de maior risco. 

Além de uma ação integrada em todos os setores de atuação do Além de uma ação integrada em todos os setores de atuação do 

poder público, como detalharemos ao longo deste documento, precisapoder público, como detalharemos ao longo deste documento, precisa-

SEGURANÇA
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Reformular a Guarda Municipal, valorizando sua identidade, por 

meio da retomada da capacitação e treinamento contínuos da tropa, do 

investimento em uma estrutura física adequada e devidamente equipa-

da, para garantir o cumprimento de suas atribuições legais de guarda 

patrimonial e patrulhamento preventivo.

Prevenir a violência urbana, por meio da implantação de Centro de 

Controle de Segurança, no âmbito da Macaé Inteligente, com solução 

de iluminação pública e videomonitoramento com reconhecimento 

facial em áreas de aglomeração e manchas de violência, cercamento 

eletrônico nos três acessos à cidade, integração de bases de dados 

com as Polícias do Estado e do Governo Federal, além de sistemas de 

mapeamento e análise de ocorrências, oferecendo à população uma 

cidade realmente segura.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

PROPOSTAS

NOVO QUARTEL – Estrutura física, devidamente equipada, com as 

dependências adequadas para funcionários e contribuintes, com 

atendimento, setor administrativo, refeitórios, dormitórios, auditório, 

espaço de práticas esportivas e treinamentos.

SEGURANÇA INTELIGENTE – No âmbito da Macaé Inteligente, esse 

programa prevê a implantação de videomonitoramento com recursos 

de reconhecimento facial e cobertura de 360° nas áreas da cidade 

que concentram a maior aglomeração de pessoas, hot spots e 

acessos, inclusive na serra, com infraestrutura para instalação de 

datacenter, servidores, estações de monitoramento, solução de 

videowall para armazenamen-to e visualização de imagens, com 

sistemas integrados às polícias das demais esferas de governo. 

Integrar a Guarda Municipal ao cotidiano dos munícipes, valorizando 

o senso de comunidade e a ocupação do espaço público, por meio de

políticas e programas de desenvolvimento social, e de prevenção da

violência e do uso de drogas, sobretudo com crianças e jovens em

idade escolar, para evitar que indivíduos em situação de vulnerabilida-

de e risco social permaneçam em trajetórias de vida ligadas à violência.
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GUARDA-MIRIM – Valorização desse programa, em que jovens de 

14 a 17 anos e 11 meses de idade passam por um período de curso na 

Guarda Municipal, com matérias especificadas pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Após o curso, eles são alocados em estágios 

remunerados em órgãos públicos estaduais, federais, judiciários ou no 

próprio Município.

GUARDA SÊNIOR – Valorização das senhoras e senhores, acima 

de 60 anos, que exercem funções remuneradas em órgãos públicos, 

com carga horária de cinco horas por dia, quatro vezes por semana. O 

quinto dia da semana é reservado para atividades de integração, tais 

como ginástica, bailes e passeios.

VIVA MEU BAIRRO – Acreditamos que o poder público falhou 

muitas vezes, em diversos setores, antes de precisar chegar ao uso da 

força para a repressão da violência. O Viva Meu Bairro é um projeto de 

investimentos integrados em Educação, Cultura, Esportes, Saúde, 

Desenvolvimento Social e Saneamento, entre outros, que terá como 

prioridade as comunidades mais violentas e a população em situação 

de vulnerabilidade social.
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O Sistema Educacional Municipal é amplo, com escolas de Ensino 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino de Jovens e 

Adultos, além de Centro de Idiomas, Pré-Vestibular, Centro Profissiona-

lizante e Faculdade, atendendo em torno de 45 mil alunos em pouco 

mais de cem unidades. Apesar do Município dispor de uma grande rede 

de ensino e de estar entre as maiores arrecadações tributárias do país, 

ainda não conseguiu atingir um bom nível de aprendizagem.

De acordo com a Lei Suplementar nº 256/2016 é atribuição do 

Sistema Educacional Municipal garantir o ensino fundamental e obriga-

tório, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria; e 

oferecer o serviço de creches e educação infantil, coordenando sua 

administração e atendendo crianças de 2 a 6 anos de idade. No 

entanto, o número de creches em período integral é muito reduzido e 

não atende à demanda existente, deixando muitos pais buscando 

alternativas para os filhos enquanto trabalham. Nas escolas de Ensino 

Fundamental também há disputa por vagas, sobretudo pelas de melhor 

referência.

Nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi de 

apenas 4,5 em 2017, mostrando o baixo desempenho do Município 

medido ao final dos anos do Ensino Fundamental. Sobral, no Ceará, 

primeira cidade no ranking nacional, conseguiu alcançar o índice de 7,2 

no 8º ano e 9,1 no 5º ano. O que mais surpreende é que Sobral arreca-

da R$ 3,3 mil por habitante, apenas um terço do rico orçamento de 

Macaé, se comparado relativamente à população.

O Ensino Superior de Macaé está concentrado em sua maioria na 

Cidade Universitária. A Faculdade Miguel Ângelo da Silva Santos 

(FeMASS), ligada à Prefeitura, oferece quatro cursos de ensino 

superior, cursos de extensão e atende aproximadamente 1.200 alunos. 

O Município também oferece cursos profissionalizantes no Centro de 

Educação Tecnológica e Profissional (CETEP) e cursos de inglês e 

espanhol no Centro Municipal de Idiomas (CMI). Ainda que não sejam 

considerados prioritários na esfera municipal, a atuação do poder 

púbico no ensino médio e superior é estratégica para Macaé. Diferente-

mente de muitos municípios, a economia macaense é intensa em alta 

tecnologia, sobretudo no setor de energia. Além da formação de mão 

de obra qualificada, desejamos cada vez mais produzir pesquisa e 

tecnologia, em nossa transformação em uma cidade resiliente, capital 

da energia e do conhecimento.

Em nosso diagnóstico identificamos uma demanda geral, em todos 

os níveis de ensino, para modernização da infraestrutura e equipamen-

tos, implantação de segurança escolar, de aproximação da escola com 

a família e comunidade, parcerias com o esporte e cultura, capacitação 

e alocação adequada dos servidores, organização dos recursos 

destinados para pequenas despesas, de melhoria no oferecimento de 

serviços de merenda escolar, da realização de uma educação inclusiva 

eficaz em conjunto com saúde, esporte e cultura, e de uma ampla e 

profunda transformação digital nos processos e sistemas da Educação 

Municipal.

EDUCAÇÃO E
CULTURA

O Ensino Superior de Macaé está concentrado em sua maioria na O Ensino Superior de Macaé está concentrado em sua maioria na 

EDUCAÇÃO EEDUCAÇÃO E
CULTURA



Plano de Governo Silvinho Lopes

O Município recebe recursos financeiros para a educação 

provenientes do FUNDEB, direcionado à valorização dos professores e 

ao desenvolvimento e manutenção do funcionamento de todas as 

etapas da Educação Básica – desde creches, Pré-Escola, Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio até a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). Precisamos aprimorar a aplicação desses recursos, 

com melhores ferramentas de avaliação de desempenho, que possam 

medir resultados não somente de alunos, mas também dos processos, 

projetos e profissionais da Educação.

Infelizmente, um problema que merece destaque atualmente é a 

violência que corre paralela à escola, que não só ameaça professores 

e alunos em sala de aula, mas acaba desviando os nossos jovens para 

a criminalidade e causando evasão escolar. A violência se faz presente 

no decorrer das atividades educacionais, dificultando o convívio, a 

tranquilidade e o interesse do aluno em aprender, além de boicotar a 

execução de projetos com a comunidade e com a família. A falta de 

motivação, capacitação e de um ambiente saudável para a execução 

da tarefa de educar pelos servidores também se reflete no nível de 

aprendizado do Município. 

Entendemos que a Educação, solução basilar para a promoção do 

desenvolvimento, possui ela própria problemas complexos a serem 

enfrentados, sobretudo nas comunidades mais carentes. Problemas 

complexos possuem muitas causas e exigem soluções multisseto-

riais e integradas. Neste sentido, nossa proposta central no setor é 

a Escola-Modelo, onde uma infraestrutura completa, combinada 

com ações em esporte, cultura e desenvolvimento social terão 

papel fundamental no despertar do interesse, da concentração, da 

disciplina e da organização desejadas para um bom aprendizado, 

inclusive evitando deixar os alunos com tempo ocioso, tranquilizando 

as famílias e buscando formar cidadãos responsáveis. Parte da 

nossa estratégia será construir as melhores escolas nas 

comunidades mais carentes, onde a população se encontra em 

situação de maior vulnerabilidade, para revertermos esse processo 

injusto e cruel que rouba a vida de nossos jovens e crianças.

Nossa proposta é de uma gestão integrada e articulada em todos os 

setores da ação pública, mas consideramos que Educação e Cultura 

devem andar lado a lado desde o início. A Secretaria Municipal de 

Cultura de Macaé tem diversas atribuições conforme a Lei Suplementar 

nº 256/2016, dentre elas destacamos: elaborar, coordenar, promover e 

executar projetos e programas inerentes às manifestações artístico-cul-

turais no âmbito do Município de Macaé; implementar a produção de 

cultura nos ambientes rurais e urbanos, através da criação, transforma-

ção e/ou adequação de espaços físicos, caracterizados pelos equipa-

mentos sociais, escolas, clubes de serviços, escolas de samba, praças, 

oficinas de arte, sociedades musicais e outros; promover e supervisio-

nar atividades culturais e cívicas no Município. Acreditamos que a 

Cultura em Macaé tem grande possibilidade de consolidar seu trabalho, 

trazendo para a sociedade, em parceria com a Educação, Saúde, 

Esporte e entidades privadas, conhecimento e riqueza interior, promo-

vendo lazer, prazer e diversos bens de grande relevância, passando a 

fazer parte da vida e do cotidiano dos cidadãos macaenses.

Atualmente a Secretaria Municipal de Cultura de Macaé tem em sua 

estrutura as Bibliotecas Municipais, Projeto CriaSana, Escola Municipal 

de Artes Maria José Guedes, Escola Municipal de Dança, Galeria de 

Arte Hindemburgo Olive, Loja de Artesanato de Macaé, Polo de Cultura 

da Fronteira, Polo de Cultura da Serra, Solar dos Mellos e Teatro 

Municipal de Macaé. Vários cursos e atividades são oferecidos pela 

Secretaria de Cultura atendendo aproximadamente 600 alunos (ano 

2018).

No entanto, toda essa estrutura cultural não tem sido capaz de 

atender à demanda nos diversos bairros e distritos da cidade, por falta 

de vagas, recursos e manutenção. A Cultura de Macaé necessita de 

atualização e aperfeiçoamento, pois muitos espaços e projetos foram 

abandonados ou desativados. Podemos destacar a desativação do 

Projeto Artluz, do centro de lazer e cultura Parque da Cidade, da 

Galeria de Arte Hinderburgo Olive, da Macabaíba (loja de artesãos 

parceria SEBRAE), da Fundação Macaé de Cultura, além do distrato do 

convênio Cine Clube/Petrobras, do abandono do Teatro Municipal de 

Macaé, da falta de apoio cultural às instituições centenárias Lyra e 

Nova Aurora, da falta de apoio aos movimentos culturais tradicionais e 

à Economia Criativa. Parcerias com entidades privadas e com as 

Secretarias Municipais de Educação, de Saúde e de Esportes serão 

essenciais para a reestruturação e modernização dos espaços, da 



Plano de Governo Silvinho Lopes

implementação dos projetos e para o oferecimento de novas ativida-

des voltadas a desenvolver e preservar a diversidade das expressões 

culturais, gerando lazer, entretenimento, saúde física e psicológica, 

autoestima e renda. A falta de interesse e de recursos destinados para 

a Secretaria de Cultura pela administração municipal interfere 

diretamente no desenvolvimento dos projetos e ampliação dos 

espaços.

Buscando reacender a Cultura em Macaé, priorizamos a capacita-

ção e reestruturação da carreira dos servidores da Secretaria Municipal 

de Cultura, capacitação de jovens e adultos para o mercado de 

trabalho, apoio à Economia Criativa como geradora de renda, intercâm-

bio cultural em busca de conhecimento, reformulação dos contratos 

visando melhorias para o setor e a destinação de recursos para a 

reestruturação dos espaços culturais.

A integração da Cultura com Educação, Saúde e Esporte trará 

benefícios para a população grandiosos. Com investimentos planeja-

dos e capacitação dos servidores, a pasta da Cultura poderá contribuir 

com a redução da violência, trazendo crianças, jovens e adolescentes, 

que vivem em contextos de risco, para uma nova vivência, valorizando 

as tradições culturais, o desenvolvimento cognitivo e psicológico, o 

talento, a relação com a família, a expressão cultural, a diversidade e 

possibilitando a geração de renda. Novas parcerias poderão viabilizar 

novas frentes de trabalho, atendendo desde crianças e portadores de 

necessidades especiais a idosos, promovendo bem-estar e divulgando 

a riqueza cultural do Município de Macaé. A Cultura dentro das escolas 

promoverá o incentivo às artes e agregará conhecimento, despertando 

interesses diferenciados, favorecendo concentração, disciplina, expres-

são da fala, do comportamento, além de aproximar a família. 

A valorização da Cultura, da sua capacidade educativa e social, 

ultrapassa fronteiras e une a população em meio a tanta adversidade. 

O tempo todo produzimos e somos afetados pela Cultura, por isso nada 

mais importante do que aprimorar e resgatar os espaços transforman-

do-os em lugares de recaracterização individual, de socialização e de 

desenvolvimento econômico e social.
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Implementar e ampliar rede de creches, com infraestrutura, equipa-

mentos e equipe multidisciplinar adequadas, inclusive com parcerias 

com a iniciativa privada, sobretudo nas comunidades carentes, para 

buscar a universalização da educação infantil até 3 anos.

Universalizar e aprimorar a educação infantil na pré-escola (4 a 5 

anos) e ensino fundamental (6 a 14 anos), por meio da recuperação das 

instalações físicas e da disponibilização de equipamentos, da transver-

salidade com programas relacionados ao esporte e à cultura, parcerias 

com a iniciativa privada para bolsas de estudo e inclusão digital, para 

criar oportunidades para todas as famílias e jovens do Município.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Desenvolver o capital humano, por meio da oferta de bolsas de 

estudo e cursos técnicos e profissionalizantes, levando-se em conside-

ração as vocações municipais, tais como os setores de energia, 

tecnologia, turismo e agronegócio, com parcerias com o Sistema S e 

empresas privadas, para promover uma economia local resiliente, 

gerando emprego e renda.

Promover o ensino superior, pesquisa e extensão, por meio da 

recuperação e reorganização da gestão do Complexo Universitário; 

fortalecimento da FeMASS como instituição tecnológica; implantação 

do Parque Tecnológico em parceria com as empresas privadas, criando 

oportunidades para os estudantes macaenses, inclusive da Região 

Serrana, para desenvolver a formação e a produção científica, fazendo 

que Macaé seja reconhecida como a Cidade do Conhecimento.

Reformular a gestão de recursos humanos da educação municipal, 

por meio da valorização do magistério, capacitação, treinamento, 

avaliação por desempenho e alocação adequada dos professores e 

profissionais administrativos, para garantir a oferta de educação de 

qualidade com base em escolhas técnicas.

Fortalecer a gestão escolar e o desempenho pedagógico, por meio 

do aprimoramento e digitalização de processos no âmbito da Macaé 

Inteligente, inclusive em compras e alocação de insumos, sobretudo 

merenda escolar; do uso efetivo da avaliação da educação básica para 

sua melhoria; e da garantia da segurança de professores e alunos, para 

oferecer um serviço educacional que leve Macaé ao topo do ranking 

nacional.

Fortalecer o diálogo com a sociedade, por meio da criação de novos 

canais, inclusive digitais, do incentivo à integração da família e associa-

ções de bairro à escola, da valorização da Conferência Municipal de 

Educação e de suas diretrizes, para auxiliar na construção de Políticas 

Públicas e promover o senso de comunidade e a responsabilidade de 

todos com a educação no Município.

Implementar educação especial e inclusiva, mediante a moderniza-

ção da legislação municipal, do apoio metodológico e pedagógico em 

todos os níveis, e pelo reforço de uma equipe multidisciplinar devida-

mente capacitada, integrando as atividades educacionais com esporte, 

cultura e assistência social para oferecer educação de qualidade e 

suporte às famílias de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades.
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Recuperar espaços e iniciativas culturais, por meio de investimentos 

públicos e parcerias com o setor privado, para reconstrução do Parque 

da Cidade, Teatro Municipal, Cine Clube, Calçadão da Rui Barbosa, 

Centros Culturais e Bibliotecas Distritais, assim como do apoio às 

instituições centenárias Lyra e Nova Aurora, para valorizar a produção 

e os artistas locais e tornar Macaé um polo regional de cultura.

Implementar ações da Cultura como parte integrante da Educação, 

por intermédio de infraestrutura física dedicada às artes na escola, 

atividades em artes plásticas, artes cênicas, música, cultura urbana e 

audiovisual, inclusive no contraturno, para desenvolver e criar oportuni-

dades para crianças e jovens.

Promover a Economia Criativa, direcionando apoio a empreendedo-

res locais em gastronomia, artesanato, design, arquitetura, moda e 

audiovisual, entre outros, para gerar emprego, renda e desenvolver o 

setor no Município.

PROPOSTAS

ESCOLA-MODELO – Escola em tempo integral, com infraestrutura 

de salas de aula, quadras poliesportivas, biblioteca, salas de informáti-

ca, salas multiuso, auditório, creche e módulo de capacitação profissio-

nal, voltada para o ensino diferenciado. Na Escola-Modelo o aluno é 

protagonista no processo de ensino e aprendizagem, durante o qual 

será desafiado a identificar seus sonhos, pensar sobre eles e buscar a 

melhor forma de conquistá-los. A Escola- Modelo será parte de uma 

ação multissetorial e integrada do poder público, com prioridade para 

as localidades mais carentes do Município.

CRIANÇA FELIZ – Junto às famílias, o projeto deverá identificar as 

dificuldades encontradas para uma educação sadia e feliz da criança. 

Em parceria com a iniciativa privada, buscaremos a ampliação da rede 

de creches, com a disponibilização de equipamentos para desenvolvi-

mento saudável da primeira infância da educação infantil.

ENSINO DIGITAL – Busca garantir acesso dos alunos à informação, 

por meio de parcerias com empresas de TI, fornecendo notebooks, 

tablets e internet de alta velocidade nas escolas, visando uma aprendi-

zagem ampla e atual.

BOLSA ESTUDANTE – Bolsas de estudo para cursos de idiomas e 

informática, baseadas em desempenho, para estudantes do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Finais, com o objetivo de quebrar barreiras 

e preparar os jovens para oportunidades no mercado de trabalho.
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BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO TÉCNICO E PROFISSIO-

NAL – Bolsas de estudo para cursos técnicos e profissionalizantes 

voltadas para alunos do Ensino Médio, conforme desempenho escolar, 

visando preparar os jovens para oportunidades no mercado de 

trabalho.

UNIVERSIDADE DO TRABALHADOR – Visa promover cursos de 

qualificação e requalificação profissional, buscando a geração de renda 

e o incentivo ao empreendedorismo, ampliando o escopo do CETEP. 

Em parceria com o EJA tem, também, como objetivo promover a 

educação básica e formação de jovens e adultos. Os cursos serão 

vinculados ao avanço da escolaridade, atendendo às necessidades do 

mercado de trabalho identificadas pelo Município.

PROGRAMA DE COMBATE À VIOLÊNCIA NA ESCOLA – O Progra-

ma busca desenvolver sentimentos de empatia, cooperação, resiliência 

e autocuidado de alunos e professores, valorizando a cultura da paz e 

a harmonia no ambiente escolar e familiar em toda a rede educacional 

de Macaé.

ESCOLA DE PAIS – A Escola de Pais é um projeto que tem como 

objetivo principal envolver a família no cotidiano escolar, conhecer suas 

dificuldades e promover subsídios para o desempenho mais efetivo e 

eficaz no ato de educar. Visa resgatar o valor da família e a participação 

da comunidade no desenvolvimento do aluno, em parceria com a 

escola.

CEMEAES – Em parceria com a Cultura, o Esporte e Saúde, tem 

como objetivo oferecer para alunos da rede municipal - inclusive com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilida-

des - atendimento educacional especializado. Tem como objetivo 

também atender adultos e terceira idade com atividades 

integradoras visando ao bem-estar e saúde.

FUNEMAC – Reativação da Fundação Educacional de Macaé como 

mantenedora do Complexo Universitário, realizando de modo imparcial 

a administração do espaço físico, buscando sustentabilidade e aperfei-

çoamento dos projetos voltados para o ensino superior, para a 

educação da terceira idade, para o pré-vestibular e para a Livraria e 

Editora FUNEMAC.

COMPLEXO UNIVERSITÁRIO – Recuperação do objetivo inicial do 

Complexo Universitário, que visa ao consórcio de universidades 

públicas e privadas buscando ampliação do oferecimento de cursos de 

graduação, extensão, pesquisa e pós-graduação. Tal consórcio é 

importante para a manutenção da infraestrutura, reorganização da 

gestão e promoção da sustentabilidade, tendo como mantenedora a 

FUNEMAC.

TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO – Reorganização do 

Transporte Escolar e Universitário com o objetivo de atender com 

segurança e qualidade todos os alunos que residem distante da escola 

e da universidade, incluindo toda a Região Serrana e Rural.

FeMASS – Reformulação da proposta de valor como instituição 
tecnológica e de gestão pública, com contratação de quadro 
permanente, fortalecimento dos cursos oferecidos, oferta de pós-
graduação, assim como criação da Escola de Formação Permanente 
do Magistério e Gestão Educacional e da Escola de Governo, para a 
formação dos servidores públicos e produção de estudos e pesquisas 
para o aprimoramento de políticas públicas no Município.

CASA DO ESTUDANTE – Tem como objetivo abrigar alunos 

universitários que não possuem condições financeiras de custear 

moradia com a finalidade de estudar. Prioriza alunos do Município de 

Macaé que residem na Serra Macaense, na zona Rural e em locais de 

difícil acesso.



Plano de Governo Silvinho Lopes

PROJETO IDEB – O projeto visa elevar o nível de aprendizagem 

escolar indicado pelo IDEB, por meio do aprimoramento de processos, 

gestão de desempenho, padronização do conteúdo nas escolas, 

valorização do professor, presença e comprometimento do aluno e do 

professor na escola e complementação com atividades no contraturno.

BIBLIOTECAS MODERNAS – Modernizar as Bibliotecas Central e 

Distritais, promovendo a oferta de itens de conhecimento como livros, 

revistas, gibis, conteúdo digital por meio de tablets e totens, interligadas 

entre si e entre as escolas municipais, em parceria com entidades 

privadas, abrindo novas possibilidades de cultura e espaços para o 

estudo.

CULTURA NA COMUNIDADE – No âmbito do programa Viva Meu 

Bairro, difundir a cultura em várias regiões da cidade com a implanta-

ção de centros culturais que ofereçam oficinas de dança, teatro e 

música, dentre outras, sobretudo na Região Norte da cidade, entre a 

Barra de Macaé e o Lagomar.

CENTRO DE LAZER E CULTURA PARQUE DA CIDADE – Projeto 

que visa restaurar o Centro de Lazer e Cultura Parque da Cidade em 

espaço para cultura, esporte, educação e lazer. Com o oferecimento de 

cursos de arte, apresentações culturais e resgate dos eventos do 

calendário cultural de Macaé.

TEATRO MUNICIPAL – Modernização e reestruturação do Teatro 

Municipal de Macaé como espaço apropriado para receber eventos 

diversos, tais como peças de teatro, shows, espetáculos de dança etc. 

O projeto visa, também, à recuperação do amor pelo espaço, desde 

seus servidores a usuários.

CINE CLUBE – Renovar o convênio com a Petrobras para validar o 

objetivo inicial do projeto de revitalização do Cine Clube de Macaé. O 

objetivo do projeto é identificar as pendências atuais do convênio e 

cumprir o acordo com a aquisição de móveis e equipamentos, para 

desenvolver atividades com crianças, adolescentes e jovens

PROJETO 100 E EMART – O projeto irá recuperar e apoiar as 

instituições centenárias Lyra e Nova Aurora. Uma das ações será levar 

a Escola de Música da EMART para o Hotel Imperatriz, com parceria 

com a Lyra e Nova Aurora, além de parcerias com entidades privadas e 

patrocínios culturais. Também será preciso recuperar os demais 

espaços e reorganizar a EMART, ampliando a oferta de aulas de dança, 

educação musical, história da arte e da dança. 

PROJETO MEMÓRIA MACAENSE – A Cultura de Macaé está 

também na Preservação do Patrimônio Histórico Arquitetônico. O 

objetivo é reformar e transformar em espaços voltados para a cultura, 

educação e lazer, lugares pertencentes ao Patrimônio Histórico e 

Arquitetônico de Macaé, tais como o Clube Ypiranga.

INCUBADORA DE EMPRESAS DE ECONOMIA CRIATIVA – A 

incubadora terá como objetivo proporcionar um conjunto de atividades 

econômicas que tem como matérias-primas a criatividade e as habilida-

des individuais, gerando produtos, serviços e renda.
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Um dos setores que mais sofrem com os altos e baixos da economia 

e com o crescimento urbano desordenado é o da saúde. Períodos de 

forte migração de mão de obra, seguidos do aumento do desemprego 

na desaceleração econômica, acabam por deixar muitas famílias 

desamparadas, que passam a depender do sistema público de saúde. 

No Brasil, é raro o município que consegue vencer o desafio de 

oferecer uma rede de atendimento capaz de absorver tais oscilações. 

Aqui, mais uma vez, planejamento e gestão estão no receituário que 

pode salvar mais vidas.

Dados do IBGE mostram que a mortalidade infantil é de 11,97 óbitos 

por mil nascidos vivos, deixando o Município na 44ª posição entre 92 

municípios do Estado. A situação é parecida para outros indicadores de 

efetividade, como se observa na 48ª posição em internações por 

diarreia, por exemplo, de forma que o desempenho da Saúde em 

Macaé pode ser considerado apenas mediano. 

É surpreendente observar que o Município segue empenhando mais 

recursos do que o preconizado pela legislação vigente, mas não 

consegue atingir os resultados esperados. De acordo com o Relatório 

Anual de Gestão 2019 (Datasus), Macaé conta com cerca de 100 

unidades de saúde pública instaladas, para atender 256 mil habitantes. 

Em geral, as estruturas estão precárias e não recebem manutenção 

adequada ou atualização de equipamentos, sobretudo nas áreas mais 

carentes. Precisamos mesmo destacar a rede de atenção básica, que 

necessita de uma grande recuperação, com redimensionamento e 

requalificação, para que passe ao menos a atender às normas vigentes 

da Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Humaniza-

ção e Portarias da Segurança Nacional ao Paciente e Usuário de 

Saúde. Nossa preocupação com a população em situação de vulnera-

bilidade social é grande, por isso resolvemos propor uma ação 

emergencial para a recuperação da atenção primária em Macaé.

É reconhecida a relevância regional do Hospital Público de Macaé 

(HPM), mas a devida compensação financeira dos municípios vizinhos 

precisa ser melhor organizada. Na verdade, precisamos rever a 

alocação de todos os recursos financeiros do setor que, combinados 

com a captação nas esferas estadual e federal, podem ajudar a ampliar 

e qualificar a rede de alta e média complexidade, para dar acesso ao 

atendimento especializado em todo o Município, inclusive para a 

população das comunidades carentes e da Serra de Macaé.

Os processos da Saúde necessitam de uma grande transformação 

digital, de forma a sistematizar a gestão do atendimento e melhorar a 

disponibilidade de serviços, distribuição de materiais, medicamentos e 

recursos em geral, visando aumentar a eficácia na prestação de 

serviços, bem como minimizar o desperdício. A informatização também 

tem como objetivo melhorar a comunicação entre os serviços e com o 

usuário, racionalizando a implementação de ações de promoção e 

vigilância em saúde. Nossa Macaé Inteligente será capaz de implantar 

os prontuários eletrônicos e usar os dados dos cidadãos de forma 

georreferenciada, aprimorando de forma contínua o atendimento de 

saúde em todo os níveis e localidades.

A Saúde é um setor bem regulado, que possui diretrizes nacionais 

definidas e recursos disponíveis. Nosso intuito é traduzir tais diretrizes 

para a nossa realidade, com ações de gestão em saúde que passem 

pela valorização do profissional municipal de saúde, pela participação 

da população e do controle social, por meio da Conferência Municipal 

de Saúde, e da transformação dos nossos serviços com tecnologia. 

Teremos como princípio o atendimento humanizado, e como propósito 

a vida das pessoas.

SAÚDE
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Implementar plano emergencial de recuperação da atenção primária, 

por meio da requalificação das unidades básicas existentes, redimensio-

namento da rede com gestão regionalizada, capacitação e valorização 

das equipes de saúde da família e redes especializadas de apoio, para a 

prevenção e atenção à saúde de todos os munícipes, em especial as 

crianças, idosos e população em situação de vulnerabilidade.

Ampliar e qualificar o atendimento de alta e média complexidade 

ambulatorial e hospitalar, por meio da descentralização com novos 

polos de atendimento, interlocução com as demais esferas de governo, 

fortalecimento das parcerias com a rede suplementar, inclusive com 

parcerias público-privadas (PPPs) com metas de desempenho e 

controle social, para dar acesso ao atendimento especializado em todo 

o Município, abrangendo a população das comunidades carentes e da

Serra de Macaé.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Aprimorar a gestão da saúde municipal, alinhada às diretrizes do 

governo federal, por meio da integração das bases de dados e digitali-

zação de processos, oferecendo atendimento de alta qualidade e em 

prazo adequado à população, com otimização na alocação de recursos 

humanos e financeiros, valorizando a educação permanente e a 

interdisciplinaridade, para o desenvolvimento de um sistema de saúde 

integrado que se dê a partir da consolidação das Redes de Atenção à 

Saúde (RAS), tendo a Atenção Primária à Saúde (APS) como eixo 

estruturante do SUS e como coordenadora do cuidado.

Fortalecer os mecanismos de deliberação e de gestão, baseados na 

participação e controle social, por meio da valorização da Conferência 

Municipal de Saúde e de seus produtos, assim como do desenvolvi-

mento de canais digitais que promovam o diálogo com a sociedade, 

para auxiliar a construção das Políticas Municipais de Saúde e promo-

ver a melhoria contínua da saúde pública de Macaé.

Ampliar a assistência farmacêutica, por meio da descentralização de 

farmácias populares e da digitalização do atendimento integrado à 

consulta periódica, para garantir à população o acesso aos medica-

mentos, insumos estratégicos e atenção à saúde, inclusive na Região 

Serrana, contribuindo para o aumento da adesão aos tratamentos e, 

consequentemente, da qualidade de vida.

Fortalecer ações de promoção e vigilância em saúde, por meio do 

aprimoramento de processos de monitoramento e de campanhas em 

vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalha-

dor, com uso de tecnologia e com a incorporação do agente de vigilân-

cia às equipes de atenção primária, para a prevenção e controle de 

doenças e agravos à saúde da população.
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PLANO EMERGENCIAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA – Entendendo 

que é no nível de atenção primária que a maioria dos agravos à saúde 

são resolvidos e que a saúde individual e coletiva só pode ser alcançada 

com ações coordenadas de promoção e prevenção, um plano emergen-

cial de recuperação da rede primária de atenção à saúde é uma priorida-

de. Serão realizadas ações de recuperação predial, de instalações e 

equipamentos, fortalecimento das equipes e expansão das unidades de 

atenção primária em toda a cidade, com início no Lagomar, Malvinas, 

Barra de Macaé, Barreto, Virgem Santa, Serra de Macaé, Ajuda de Cima, 

Imburo, Nova Holanda, Nova Esperança e Engenho da Praia.

UNIDADE PARQUE AEROPORTO – Em virtude do crescimento 

populacional no bairro Parque Aeroporto, é imperativa a construção e 

implementação de unidade de saúde que contemple, entre suas 

atribuições, a Estratégia de Saúde da Família.

PROPOSTAS

NOVO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO AEROPORTO – A 

criação e construção de um novo centro de especialidades no Aeropor-

to facilitará o acesso dos moradores portadores de doenças crônicas da 

região a médicos de diversas especialidades, com atendimento 

multiprofissional. Após a avaliação, cada paciente terá um plano de 

cuidado individualizado traçado pela equipe de saúde.

PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER E DO IDOSO - Na constru-

ção do cuidado integral à saúde da mulher se faz necessária a amplia-

ção do acesso aos exames de mamografia, papanicolau, planejamento 

familiar e à atenção humanizada durante o parto, assim como o comba-

te às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A fim de garantir o 

envelhecimento ativo e saudável da população idosa é preciso ampliar 

o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das

ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação

da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam

preferencialmente os idosos.

AMPLIAÇÃO DO HPM – Com o objetivo de reduzir a mortalidade 

materna e neonatal, assim como elevar a qualidade e satisfação do 

atendimento à mulher e à família macaense, urge a readequação e 

ampliação da maternidade municipal, do Banco de Leite Humano (BLH) 

e do centro cirúrgico do Hospital Público Municipal (HPM).

HOSPITAL DA SERRA – A readequação e habilitação do Hospital da 

Serra objetiva facilitar o acesso a serviços de saúde de média complexi-

dade e amplia a resolutividade dos agravos à saúde da população 

serrana.
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PARCERIAS COM A REDE PRIVADA – Manutenção e ampliação de 

parcerias com a rede privada com credenciamento e habilitação de 

cirurgia cardíaca pediátrica, tratamento de alta complexidade em 

oncologia e radioterapias, assim como a realização de mutirão para 

cirurgias oftalmológicas, otorrinolaringológicas e ortopédicas, entre 

outras parcerias. 

SAÚDE INTELIGENTE – Integrado ao projeto Macaé Inteligente, 

esse programa de transformação digital trará modernidade e tecnologia 

de gestão para a saúde. Está prevista a otimização de diversos proces-

sos, com destaque para a implantação do prontuário eletrônico, 

redução de filas de atendimento e melhorias na logística de medica-

mentos, com a integração com o sistema HORUS, do Ministério da 

Saúde. Assim, Macaé dará um grande passo na melhoria da qualidade 

da assistência prestada aos cidadãos.

MACA APP SAÚDE – Este aplicativo será utilizado para otimizar a 

marcação de consultas, atualização do cartão SUS e a coleta de dados 

para o planejamento das ações da vigilância sanitária, facilitando a vida 

de toda a população macaense, com um sistema de comunicação ágil 

e interligado com os outros setores da administração municipal.

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAP) – Reestruturação da 

Rede de Atenção Psicossocial aplicando verdadeiramente os recursos 

financeiros federais e destinando investimento municipal para ampliar a 

capacidade de cuidado em saúde mental, sobretudo dos profissionais 

da Atenção Básica, com apoio matricial dos Centros de Atenção 

Psicossocial (Caps), fortalecimento articulado dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (Nasfs), estrutura adequada para o Consultório de 

Rua, Centro de Convivência e Cultura, e demais dispositivos promo-

vendo o cuidado das pessoas com respeito, compromisso, acolhimen-

to, autonomia, estratégias de redução de danos, plano terapêutico 

singular e exercício da cidadania na realidade dos seus territórios.
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Compreender a dinâmica do desenvolvimento urbano nem sempre é 

uma tarefa fácil. A cidade de Macaé, como toda cidade brasileira que 

experimentou uma repentina expansão nas últimas décadas, enfrenta 

sérios desafios em moradia, mobilidade, saneamento, manutenção de 

equipamentos urbanos e em diversas outras áreas essenciais para a 

garantia da qualidade de vida. Esses problemas se agravam com os 

altos e baixos sucessivos da economia, provocados pelos ciclos dos 

preços do petróleo. O aumento da população atraída pelo Eldorado, 

conjugado com a falta de planejamento prévio do espaço urbano, 

resultou em uma cidade segregada, com áreas providas de serviços 

públicos e infraestrutura, e outras áreas sem qualquer infraestrutura ou 

condições de habitabilidade básicas, ocupadas pela população mais 

carente. Parte do que chamamos de uma cidade resiliente está em 

nossa capacidade de planejar, elaborar e gerenciar projetos de 

desenvolvimento urbano que nos preparem para enfrentar tais 

desafios.

Ainda que já se observe no Município um corpo técnico capacitado, 

há muito o que se fazer em termos da gestão de processos e projetos 

de obras públicas. Além disso, causa tristeza perceber como importan-

tes equipamentos urbanos, subsidiados com escassos recursos 

públicos, encontram-se atualmente em situação de completo abando-

no. É inaceitável o desperdício de recursos públicos, ainda mais 

quando se considera a grande carga tributária imposta aos cidadãos 

macaenses, assim como a imprevisibilidade de arrecadação, fruto da 

instabilidade internacional na cotação do barril de petróleo, importante 

fonte de receita para nossa cidade.

No entanto, as dificuldades atuais não podem nos impedir de 

perceber as oportunidades de desenvolvimento existentes. Assim, 

buscamos responder aos problemas identificados em nosso diagnósti-

co com diretrizes e propostas baseadas em certas premissas. Em 

primeiro lugar, entendemos que a complexidade do problema da 

pobreza, sobretudo nas comunidades carentes, somente pode ser 

enfrentada com ações integradas em diversos setores, simultaneamen-

te. A esse conjunto de ações demos o nome de Viva Meu Bairro. Outra 

premissa marcante de todo nosso Plano de Governo é a adoção das 

melhores práticas em planejamento e gestão, o que inclui, naturalmen-

te, as obras públicas. Por fim, a Macaé inteligente não pode prescindir 

da modernização das regras e processos que viabilizam o desenvolvi-

mento urbano, inclusive com a utilização de instrumentos urbanísticos 

mais inovadores, presentes nas melhores cidades para se viver ao 

redor do mundo.

DESENVOL
VIMENTO
URBANO
E VIVA MEU
BAIRRO

Compreender a dinâmica do desenvolvimento urbano nem sempre é 

uma tarefa fácil. A cidade de Macaé, como toda cidade brasileira que 

no. É inaceitável o desperdício de recursos públicos, ainda mais 

quando se considera a grande carga tributária imposta aos cidadãos 
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Transformar as comunidades mais carentes de Macaé em bairros 

com infraestrutura completa, por meio de investimentos integrados em 

habitação, educação, cultura, saúde, saneamento ambiental, esportes, 

lazer, assistência social, capacitação e regularização fundiária, para 

garantir os direitos fundamentais da cidadania e retirar a população da 

pobreza.

Implementar processo e estrutura de recuperação e manutenção de 

equipamentos urbanos, com ações preditivas, preventivas e corretivas 

de obras públicas, para evitar o desperdício de recursos em grandes e 

onerosas reformas e prevenir o abandono dos próprios ativos munici-

pais. 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Estabelecer um centro de excelência em planejamento e gestão de 

projetos urbanos, por meio da criação de um escritório de projetos 

centralizado e do desenvolvimento de um banco de projetos constante-

mente atualizado, para evitar o desperdício e fortalecer os processos 

de captação de recursos e de construção de equipamentos de infraes-

trutura urbana.

Atualizar a legislação e os mecanismos de ação municipal, inclusive 

com instrumentos urbanísticos inovadores, contando com a participa-

ção popular nas dinâmicas legislativas, presença de associações de 

bairro e profissionais do mercado em comissões de estudo, para o 

atendimento das demandas da população na promoção do desenvolvi-

mento urbano.

VIVA MEU BAIRRO – Investimentos integrados em habitação, 

educação, cultura, saúde, saneamento ambiental, esportes, lazer, 

assistência social, capacitação e regularidade fundiária, com prioridade 

para as localidades mais carentes. A premissa desse projeto é que 

problemas urbanos complexos demandam soluções multissetoriais e 

integradas.

ESCRITÓRIO DE PROJETOS – Project Support Office ligado ao 

órgão de planejamento urbano, destinado ao desenvolvimento de 

diversos projetos simultâneos, buscando a criação de um banco de 

projetos atualizado, tornando assim mais simples o processo de 

captação de recursos externos, além de facilitar e promover a gestão 

de projetos de construção e infraestrutura em um centro de excelência.

PROPOSTAS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – Destaque para importantes equipa-

mentos urbanos que foram abandonados, tais como o Parque da 

Cidade, Ginásio Poliesportivo, Moacyrzão e edificações do patrimônio 

histórico e cultural.

MODERNIZAÇÃO LEGAL – Atualização da legislação e dos 

mecanismos de desenvolvimento urbano, tais como a transferência do 

direito de construir, contribuição por melhoria, Projetos de Intervenção 

Urbanística e Operações Urbanas Consorciadas.

CALÇADÃO DA RUI BARBOSA – O projeto visa transformar o 

Calçadão da Rui Barbosa em um shopping a céu aberto, com melhorias 

na infraestrutura, segurança, iluminação, wi-fi e promovendo integração 

entre o comércio e a comunidade.
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Sabemos que Macaé é uma cidade muito rica em recursos naturais, 

arrecadação tributária e renda, mas não deixamos de nos surpreender 

quando observamos os números. Somos o 7º maior PIB per capita e a 

4ª maior arrecadação de um Estado que possui 92 municípios (IBGE, 

2017). O salário médio mensal dos trabalhadores formais é o maior do 

Rio de Janeiro e o segundo maior do Brasil. Mas sabemos também que 

essa riqueza é muito concentrada e que boa parte dela nem fica por 

aqui. Além do mais, os ciclos da nossa economia dependente do 

petróleo alimentam os bolsões de pobreza, à  medida que atraem 

muitos trabalhadores em busca de oportunidades, que acabam desem-

pregados nos períodos de desaceleração econômica.

Para enfrentarmos esse desafio, desejamos construir uma cidade 

resiliente não só com a diversificação de atividades econômicas, mas 

também por meio da criação de uma rede de proteção social para os 

segmentos mais vulneráveis de nossa sociedade. A pobreza é um 

fenômeno que afeta sobremaneira a população de crianças, jovens, 

mulheres e idosos, que muitas vezes dependem de pais, maridos e 

filhos para o seu sustento. Infelizmente, essa dependência se degenera 

frequentemente em abusos de todos os tipos.

Enquanto a pirâmide etária se altera com o envelhecimento da 

população, observamos em Macaé muitos idosos que vivem em asilos 

e abrigos, que muitas das vezes dependem de doações de entidades 

privadas e da solidariedade dos macaenses. Muitas mulheres sofrem 

com a dependência financeira e psicológica, além da violência 

doméstica, que parece ter aumentado durante a crise do COVID-19, 

como consequência do desemprego, do alcoolismo e do necessário 

isolamento social. É previsível também, entre as consequências do 

impacto da pandemia sobre a economia, o aumento do número de 

moradores de rua, dependentes químicos e, possivelmente, da 

violência urbana.

As crianças e adolescentes já estão tratadas como prioridade neste 

Plano de Governo, seja em diretrizes na Educação, na Cultura, na 

Saúde ou nos Esportes, mas gostaríamos de dar um enfoque especial 

a partir das Políticas Sociais. Se propomos a abordagem multissetorial 

e integrada na Escola-Modelo, é pensando em dar acesso a todos os 

bens públicos que o Município puder oferecer, em primeiro lugar, para 

as crianças e adolescentes mais carentes. Da mesma forma, o projeto 

Viva Meu Bairro vai estender esse cuidado para mulheres, idosos e 

toda a população em situação de vulnerabilidade social.

Identificamos em nosso diagnóstico a necessidade de ampliação da 

rede de atendimento, treinamento para a melhoria no nível de serviços, 

estabelecimento de canais de diálogo com a sociedade, busca de 

parcerias com instituições privadas, além da retomada de programas 

específicos para cada público, no intuito de fortalecermos a rede de 

proteção municipal, levando-se em conta a situação emergencial em 

que vivemos, conforme descrito nas diretrizes e propostas a seguir.

POLÍTICAS
8.

Sabemos que Macaé é uma cidade muito rica em recursos naturais, Sabemos que Macaé é uma cidade muito rica em recursos naturais, 

arrecadação tributária e renda, mas não deixamos de nos surpreender arrecadação tributária e renda, mas não deixamos de nos surpreender 

quando observamos os números. Somos o 7º maior PIB per capita e a quando observamos os números. Somos o 7º maior PIB per capita e a 

4ª maior arrecadação de um Estado que possui 92 municípios (IBGE, 

2017). O salário médio mensal dos trabalhadores formais é o maior do 

Rio de Janeiro e o segundo maior do Brasil. Mas sabemos também que 

essa riqueza é muito concentrada e que boa parte dela nem fica por 

aqui. Além do mais, os ciclos da nossa economia dependente do 

petróleo alimentam os bolsões de pobreza, à  medida que atraem 

muitos trabalhadores em busca de oportunidades, que acabam desem-

pregados nos períodos de desaceleração econômica.

Para enfrentarmos esse desafio, desejamos construir uma cidade 

resiliente não só com a diversificação de atividades econômicas, mas 

também por meio da criação de uma rede de proteção social para os 

com a dependência financeira e psicológica, além da violência com a dependência financeira e psicológica, além da violência 

doméstica, que parece ter aumentado durante a crise do COVID-19, doméstica, que parece ter aumentado durante a crise do COVID-19, 

como consequência do desemprego, do alcoolismo e do necessário 

isolamento social. É previsível também, entre as consequências do 

impacto da pandemia sobre a economia, o aumento do número de 

moradores de rua, dependentes químicos e, possivelmente, da 

violência urbana.

As crianças e adolescentes já estão tratadas como prioridade neste 

Plano de Governo, seja em diretrizes na Educação, na Cultura, na 

Saúde ou nos Esportes, mas gostaríamos de dar um enfoque especial 

a partir das Políticas Sociais. Se propomos a abordagem multissetorial 

e integrada na Escola-Modelo, é pensando em dar acesso a todos os 

bens públicos que o Município puder oferecer, em primeiro lugar, para 

POLÍTICASPOLÍTICAS
8.8.
POLÍTICAS
8.
POLÍTICASPOLÍTICAS
8.
POLÍTICAS
SOCIAIS
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Implantar política pública de proteção e apoio às mulheres, por meio 

de programas de prevenção, conscientização e de saúde da mulher, da 

recuperação e ampliação da rede de atendimento jurídico e psicológico 

às vítimas de violência, e de projetos de empreendedorismo e apoio 

educacional, para reduzir a vulnerabilidade e garantir sua independência 

financeira.

Implantar política pública de proteção às crianças e adolescentes, 

alinhada às diretrizes estratégicas de Saúde, Esportes, Educação e 

Cultura, por meio da promoção de programas e atividades complemen-

tares que estabeleçam uma nova relação entre a comunidade e a 

escola, para garantir especial atenção à população em situação de 

vulnerabilidade social.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Implantar política pública de valorização da população idosa, inclusi-

ve asilada, por meio do fortalecimento dos canais de diálogo, parcerias 

com organizações filantrópicas, fomento de polos e atividades de 

integração, tais como clubes de terceira idade, atividades de socializa-

ção, saúde e assessoria, tais como financeira e jurídica, ampliação da 

mobilidade e acessibilidade, para melhorar a qualidade de vida da 

população macaense.

Implantar política pública de resgate das pessoas em situação de 

rua, por meio de programas de mapeamento familiar, levantamento de 

documentação pessoal, qualificação profissional e cuidados 

essenciais, alinhados a um programa de saúde e de recuperação de 

casos de dependência química, para restabelecer a dignidade, autoes-

tima e cidadania desses macaenses.

8.1.1

ESCOLA-MODELO - Programas complementares de retenção e 

contraturno, tais como cursos profissionalizantes e atividades de 

esportes e cultura, além de programas de prevenção à gravidez na 

adolescência, apoio ao tratamento de transtornos infantis escolares e 

aos portadores de necessidades especiais.

8.2.1
PROJETO REINTEGRAR – Projeto de resgate à cidadania das 

pessoas em situação de rua, através de mapeamento familiar, levanta-

mento junto à área jurídica de documentação pessoal essencial, ações 

de saúde ligadas à recuperação de dependentes químicos, além de 

parceria com a Universidade do Trabalhador para a oferta de cursos 

profissionalizantes que não exijam diplomas, como garçom, padeiro, 

pedreiro, piscineiro e manicure.

8.2.2

8.1.2

8.1.3 8.1.4

Promover o atendimento humanizado, integral, qualificado e 

interdisciplinar, por meio da formação e capacitação continuada de 

recursos humanos em equipes multidisciplinares, inclusive com 

profissionais habilitados em Libras, para aprimorar o serviço das 

unidades de atendimento no Município.

8.1.5

8.1

PROPOSTAS
8.2
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8.2.3
MACA APP SOCIAL – Aplicativo do projeto Macaé Inteligente com 

informações e serviços para famílias, mulheres, crianças, adolescentes 

e idosos em situação de vulnerabilidade social.

8.2.5
FORTALECIMENTO DE PARCERIAS – Complemento à rede de 

proteção social por meio da interlocução e integração com outras esferas 

de governo, OAB, órgãos de controle, sociedade civil e atores tradicio-

nais de Macaé, tais como Restaurante Prato Cheio, Casa do Idoso, 

Recanto do Idoso, Fazenda Esperança, Clubes, Flor da Manhã, Escola 

Sentrinho, AMAC, CVI, Portadores de Alegria, Lar de Maria, APAE, 

Pestalozzi, AMADA, Colo de Maria, Catalunya em Missão, POSCRIS, 

CECAP, entre outros.

8.2.4
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO – Recuperação e 

ampliação da rede de atendimento às pessoas em vulnerabilidade 

social, sobretudo mulheres, idosos e crianças, com novas unidades 

devidamente equipadas e equipe preparada para o atendimento 

humanizado, integral, qualificado e interdisciplinar.

8.2.6
RENDA MACAÉ SOCIAL – Avaliação da manutenção do auxílio 

emergencial como permanente, consolidando os diversos projetos de 

bolsas e auxílios em um programa de renda mínima como um instrumen-

to de proteção e resiliência social para a população mais pobre do 

Município. O acesso ao recurso será dado da forma mais simples, menos 

burocrática e com o menor número de restrições possível.
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O acesso ao esporte não pode ser entendido como um privilégio, 

mas sim um direito universal reconhecido pela Carta Internacional da 

Educação Física e Esporte da UNESCO de 1978. No Brasil, a Constitui-

ção Federal, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

Estatuto do Idoso também reconhecem o esporte como um direito e 

como um importante vetor de desenvolvimento humano e social.

Para avançar nesse sentido, um passo importante é desconstruir 

certos paradigmas em relação ao esporte. Com frequência, o conceito 

de esporte é exclusivamente associado à ideia de eventos, campeona-

tos, disputas, torneios e formação de atletas, deixando em segundo 

plano seu papel estratégico no desenvolvimento de aspectos intelectu-

ais, afetivos, emocionais, cognitivos e sociais. Não raro, o esporte ainda 

permanece fortemente vinculado a um paradigma de competição, 

entretenimento e alta performance, que reserva à população um lugar 

de espectadora, em detrimento da priorização de práticas inclusivas e 

universais que primam pela promoção da saúde e do desenvolvimento 

social, capazes de estimular a autonomia, o senso crítico, a autoestima, 

a tolerância, a generosidade, o diálogo, o trabalho em equipe e a 

valorização das diferenças. Em decorrência dessa herança histórica e 

cultural, é fundamental estarmos atentos a essas questões na hora de 

conceber as políticas esportivas no Município, que devem contemplar, 

de forma equilibrada, as diferentes oportunidades relacionadas às 

distintas manifestações esportivas que constam na legislação nacional 

Lei 13.155/2015 (desporto educacional, desporto de participação, 

desporto de rendimento e desporto de formação).

Considerando que a liberdade de escolha sobre a prática de ativida-

des físicas e esportivas no país ainda é muito limitada, pois não há 

igualdade nas oportunidades de acesso para os diferentes grupos 

sociais, é importante que, ao endereçar o tema do esporte nas políticas 

públicas municipais, ele seja considerado em seu sentido mais amplo e 

Complementando o diagnóstico do Esporte no Município, podemos 

elencar algumas forças que Macaé possui para desempenhar um bom 

papel nesse setor, destacando-se o orçamento municipal, o quadro de 

funcionários e a existência de diversas infraestruturas esportivas, 

apesar do triste abandono: o Ginásio Poliesportivo Engenheiro 

Maurício Soares Bittencourt, o Estádio Cláudio Moacyr, o Parque da 

Cidade, o Centro de Convenções e um considerável número de praças 

poliesportivas. Em contraste, observa-se a falta de um “norte esporti-

vo”, de visão e planejamento estratégico para o setor; ausência de 

participação popular e de mecanismos de controle social; inexistência 

de fomento às entidades de práticas desportivas do Município; 

ausência de infraestrutura adequada às várias modalidades esportivas 

(paradesporto, atletismo, hóquei sobre grama, lutas e artes marciais, 

natação, ginástica artística, ginástica rítmica, esportes náuticos - vela, 

remo e canoagem - e esportes de aventura e da natureza na Região 

Serrana); abandono de várias infraestruturas esportivas; inexistência 

de um Sistema Municipal de Esporte e Lazer; falta de instrumentos de 

monitoramento e avaliação qualitativa e quantitativa de políticas; 

ausência de um programa municipal de futebol amplo que contemple o 

futebol masculino, o feminino e o paradesportivo; inexistência de um 

programa de detecção e desenvolvimento de atletas e paratletas; 

inoperância da lei do Programa Bolsa-Atleta; inexistência de um 

calendário esportivo permanente; o não cumprimento das leis dos 

Jogos Estudantis, da Melhor Idade, da Pessoa com Deficiência  e dos 

ESPORTES
9.

O acesso ao esporte não pode ser entendido como um privilégio, 

mas sim um direito universal reconhecido pela Carta Internacional da 

Educação Física e Esporte da UNESCO de 1978. No Brasil, a Constitui-

ção Federal, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

Estatuto do Idoso também reconhecem o esporte como um direito e 

como um importante vetor de desenvolvimento humano e social.

abrangente, criando condições para que mulheres, idosos, pessoas 

com deficiência e em situação de pobreza ou vulnerabilidade social 

possam ter o direito de usufruir dos benefícios proporcionados pelo possam ter o direito de usufruir dos benefícios proporcionados pelo 

esporte em termos de integração social, de desenvolvimento humano, esporte em termos de integração social, de desenvolvimento humano, 

de qualidade de vida, bem-estar e do exercício da plena cidadania de qualidade de vida, bem-estar e do exercício da plena cidadania 

esportiva e de lazer. Não podemos perder mais uma geração de jovens esportiva e de lazer. Não podemos perder mais uma geração de jovens 

talentos macaenses, como foi feito nos últimos anos.talentos macaenses, como foi feito nos últimos anos.

ESPORTES
abrangente, criando condições para que mulheres, idosos, pessoas 

com deficiência e em situação de pobreza ou vulnerabilidade social 

possam ter o direito de usufruir dos benefícios proporcionados pelo 

esporte em termos de integração social, de desenvolvimento humano, 

de qualidade de vida, bem-estar e do exercício da plena cidadania 

esportiva e de lazer. Não podemos perder mais uma geração de jovens 

talentos macaenses, como foi feito nos últimos anos.
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Jogos dos Servidores Municipais; ausência ao fomento do desporto 

universitário; ausência de um programa de capacitação e aperfeiçoa-

mento contínuo dos implementadores das políticas de esporte e lazer, 

ausência de departamento específico de paradesporto com intenções 

recreativas, educadoras, profiláticas, reabilitadoras e para fins 

competi-tivos; inexistência de transversalidade do esporte com outros 

órgãos da administração pública municipal; e, ausência de um 

programa de Esporte e Saúde que mobilize toda a população a 

adotar atividade física e o esporte no seu cotidiano.

A partir desse detalhado diagnóstico, discutimos diversas oportuni-

dades relacionadas ao desenvolvimento de esportes urbanos e de 

aventura e natureza em toda a Região Serrana, nas praias, no Parque 

Nacional de Jurubatiba e na Lagoa de Imboassica. Nossa estratégia, 

traduzida nas diretrizes e propostas a seguir, buscará a integração 

permanente entre o governo e a sociedade civil organizada, através de 

parcerias com outros órgãos da administração municipal, das esferas 

federal, estadual, privada, Sistema S, Rede Hoteleira, Associação 

Comercial e Industrial de Macaé, Macaé Convention Visitors Bureau, 

Polo Gastronômico de Macaé, instituições de ensino superior e faculda-

des de educação física, entre outros, para colocarmos em prática uma 

série de ações para o desenvolvimento social, econômico, científico e 

tecnológico das políticas de esporte e lazer, de modo a transformar 

nossa Macaé em uma Cidade Esportiva.
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Universalizar o acesso as atividades esportivas, paradesportivas e 

de lazer criando condições para que homens, mulheres, crianças, 

jovens, idosos, pessoas com deficiência, e pessoas em situação de 

pobreza e vulnerabilidade social, possam ter o direito de usufruir dos 

benefícios proporcionados pelo esporte em termos de integração 

social, de desenvolvimento humano, de melhoria da qualidade de vida 

e bem estar, e principalmente, empodere o cidadão de condições para 

o exercício da plena cidadania esportiva e de lazer.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Implementar programas de formação, detecção e desenvolvimento 

de talentos esportivos, por meio de investimentos em bolsas para 

jovens carentes, valorização de treinadores especializados e constru-

ção do complexo esportivo, inclusive com modalidades olímpicas e 

paraolímpicas, a fim de melhorar o desempenho dos atletas e paratle-

tas macaenses.

9.1.1

9.1.3

9.1.2
Implementar programas de mobilização da população para adoção 

da atividade física no seu cotidiano e ao longo de toda a sua vida, 

bem como programas de formação, detecção e desenvolvimento de 

talentos esportivos a fim de melhorar o desempenho dos atletas e 

paratletas macaenses.

9.1.4
Implantar o Sistema Municipal de Esporte e Lazer, administrado por 

um processo de gestão compartilhada, com base em uma plataforma 

integrada de informações capaz de monitorar e fortalecer processos 

decisórios e planos de ação propostos pelos mais diversos públicos 

estratégicos, tais como instituições públicas, privadas, do terceiro 

setor e da sociedade civil, para estabelecer uma gestão 

profissional e participativa do esporte no Município.

Implantar política pública de esportes integrada às demais diretrizes 

estratégicas setoriais, por meio da promoção de programas comple-

mentares às atividades de educação, saúde, assistência social, cultura, 

turismo e ambiente, com especial atenção à população em situação de 

vulnerabilidade social, para estimular o desenvolvimento social, 

econômico, científico e tecnológico do Município e contribuir para uma 

cidade mais saudável, mais sustentável, mais resiliente e mais inclusi-

va.

9.1.5

9.1
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PROPOSTAS

CIDADE ESPORTIVA – Reativar o PIDES – Programa de 
Iniciação Desportiva; o Bom Dia Macaé – programa de ginástica 
localizada em praças poliesportivas e orlas, e o Circuito Saúde – 
programa de caminhada orientada nas ciclovias no Aeroporto, Linha 
Vermelha, Linha Verde e Orlas dos Cavaleiros e da Imbetiba; criar os 
programas: Macaé Paradesporto – programa de esportes para 
pessoas com deficiência, Mulheres no Esporte – programa de 
inserção de mais mulheres no esporte, 60+ Esporte, Saúde e 
Longevidade – inserção da melhor idade no esporte e lazer, Luta pela 
Paz – programa de lutas e artes marciais nas comunidades, Macaé 
que Ginga – programa de capoeira nas comunidades, Macaé 
Gamer – Escola de Esportes Eletrônicos (E-Sports) para alunos 
da rede pública, Macaé Bom de Bola – programa socioesportivo de 
futebol, Pedala Macaé – programa de mobilização do uso da bicicleta 
para fins de mobilidade urbana e prática esportiva, Corre Macaé – 
programa de mobilização da atividade física através do incentivo a 
eventos de corridas de rua e caminhada, Servidor Saudável - programa 
de mobilização da atividade física do servidor municipal e Orla Esportes – 
programa de esportes na orla das praias do município.

9.2.1

9.2.2
CALENDÁRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS – Criar em parceria 

com as Associações Desportivas da cidade e outras entidades um 

Calendário Esportivo Permanente  –  “Jogos da Cidade - Esporte o 

Ano Inteiro” que atenda as diversas manifestações esportivas e 

modalidades olímpicas, paraolímpicas, não olímpicas, que resgate os 

eventos e circuitos tradicionais, que contemple os jogos oficiais de 

Macaé: Jogos Estudantis, Jogos da Pessoa com Deficiência, Jogos 

dos Servidores Municipais, Jogos da Terceira Idade e de com eventos 

que possam contribuir para o desenvolvimento turístico e 

econômico do Município, a saber: Fest Verão, Jogos da Natureza da 

Região Serrana de Macaé, Jogos Universitários (Estadual e Nacional), 

Virada Esportiva, Meia Maratona de Macaé, Dez Milhas de Macaé, 

Ultra Maratona de Macaé 6h e 12h, Copa Macaé de Futebol Sub 17 

(presença de grandes clubes do futebol brasileiro), Copa Pecado de 

Surf , Encontro Nacional de Capoeira, Festival de Pesca Esportiva de 

Macaé: Jogos Estudantis, Jogos da Pessoa com Deficiência, Jogos

9.2

RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTES - 

Reformar as praças poliesportivas e de lazer com cobertura das 

quadras poliesportivas e das academias populares existentes. 

Construir praças poliesportivas em bairros ainda não atendidos com 

essas instalações, a saber: Parque Atlântico, Parque União, São José 

do Barreto, Engenho da Praia, Vale Encantado, Granja dos Cavaleiros, 

Imboassica e Horto. Transformar os campos de futebol de terra batida 

em campos de grama sintética. Modernizar os campos de futebol de 11 

– reforma e/ou construção de alambrados, iluminação, vestiários,

bancos de reserva, sanitários masculino e feminino adaptados a

pessoas com deficiência e administração. Reformar a pista municipal

de bicicross do Aeroporto. Adequar o Centro de Convenções Jornalista

Roberto Marinho para utilização em dias de não eventos como um

Centro de Referência de Esportes para Pessoa com Deficiência, com

instalações portáteis para prática de goalball, vôlei sentado, bocha,

para badminton, basquete em cadeiras de roda, para judô e para

taekwondo. Academias da Cidade – parceria das Secretarias de

Esportes, Saúde e Políticas Sociais que viabilizará centros cobertos de

esporte e saúde, composta de aparelhos para adultos, terceira idade e

cadeirantes e estrutura de apoio com orientação de equipe multidiscipli-

nar, a fim de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população.

Construir, reativar e adaptar centros de referência de esportes – Macaé

ganhará mais de 20 Centros de Referência de Esportes que atenderão

mais de 40 modalidades esportivas e contribuirão para sua transforma-

ção em uma cidade esportiva.

9.2.3

dos Servidores Municipais, Jogos da Terceira Idade e de com eventos 
que possam contribuir para o desenvolvimento turístico e 
econômico do Município, a saber: Fest Verão, Jogos da Natureza da 
Região Serrana de Macaé, Jogos Universitários (Estadual e Nacional), 
Virada Esportiva, Meia Maratona de Macaé, Dez Milhas de Macaé, 
Ultra Maratona de Macaé 6h e 12h, Copa Macaé de Futebol Sub 17 
(presença de grandes clubes do futebol brasileiro), Copa Pecado de 
Surf , Encontro Nacional de Capoeira, Festival de Pesca Esportiva de 
Macaé, Volta Ciclística de Macaé, eventos de Mountain Bike – DH, XC 
e XCO, eventos de Lutas e MMA, eventos de Crossfit eventos de E-
Sports (Jogos Eletrônicos) como MAJOURS, MINIORS e 
qualificatórios de diversas modalidades, Eventos de Esportes de 
Praia Multimodalidades (canoa havaiana, aquathlon, beach run, beach 
tennis, frescobol, futevôlei, vôlei de praia, kitesurf, travessia de 
natação, bodyboarding, surf, stand up paddle e altinha), entre outros.



9.2.4
CENTROS DE REFERÊNCIA DE ESPORTES – Macaé ganhará 

Centros de Referência de Esportes para especialização, 
aperfeiçoamento e desenvolvimento de atletas, paratletas, equipes de 
competição e profissionais ligados aos esportes de performance que 
atenderá mais de 40 modalidades esportivas e contribuirá na 
transformação em uma Cidade Esportiva.

9.2.5
  CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRAÇAS POLIESPORTIVAS - em bairros/ 
e ou distritos ainda não atendidos com essas instalações, a saber: 
Parque Atlântico, Parque União, São José do Barreto, Engenho da Praia, 
Vale Encantado, Granja dos Cavaleiros, Imboassica, Horto e Glicério.

9.2.6
ACADEMIAS DA CIDADE – parceria das Secretaria de Esporte, 

Saúde e de Políticas Sociais que viabilizará centros cobertos de esporte, 
saúde e de longevidade, composta de aparelhos para adultos, terceira 
idade e cadeirantes e estrutura de apoio com orientação de equipe 
multidisciplinar. 

9.2.7
PARQUE DA CIDADE – Reativar, modernizar e transformar o Parque 

da Cidade em um verdadeiro centro de esportes, lazer, cultura, educação 
e de promoção da saúde. Um parque seguro, inclusivo, sustentável e 
digital. A reforma contemplará as instalações existentes e a construção 
de uma concha acústica, uma academia da cidade, uma escola de-
Sports (esportes eletrônicos), um playground, um centro de arte 
educação, um centro de referência de lutas: boxe, judô, jiu jitsu, karatê, 
luta livre, muay thai, taekwondo e de um centro de referência de futevôlei 
e vôlei de praia.

9.2.8
GINÁSIO POLIESPORTIVO – Reativar o Ginásio Poliesportivo 

Maurício Soares Bittencourt e torná-lo uma verdadeira arena multiuso. O 
ginásio abrigará projetos sociais, educacionais e culturais. Entre os 
projetos propostos, podemos citar: uma midiateca de esporte, um cine 
esporte, um centro de fisiologia do exercício, um centro de fisioterapia 
esportiva, uma academia, além da cobertura das duas quadras 
poliesportivas externas existentes e a construção de um Centro de 
Referência de Ginástica Artística e um Centro de Referência de Tênis de 
Mesa.

9.2.9
ESTADIO CLÁUDIO MOACYR- Reformar o Estádio Cláudio 

Moacyr, popularmente chamado de Moacyrzão para que possa voltar 

a ser o nosso Centro de Referência de Futebol Profissional e também 

abrigar projetos esportivos e de outras políticas sociais para as 

comunidades do entorno.

9.2.10
PARQUE DA LAGOA DE IMBOASSICA – Beleza natural de 

Macaé, a Lagoa de Imboassica será revitalizada com a criação do 

Parque da Lagoa de Imboassica, um espaço ecológico com 

recuperação da vegetação nativa. O novo parque terá uma área de 

lazer, uma ciclovia, um cais, um Centro de Referência de Esportes 

Náuticos com escola e guarderia de vela, remo e canoagem e um 

centro de referência de esportes radicais com uma pista de skate e 

BMX Freestyle com elementos de flow park, plaza e bowl.

9.2.11
COMPLEXO ESPORTIVO CIDADE UNIVERSITÁRIA – Construir 

complexo esportivo para alunos da cidade universitária, com um 

moderno equipamento capaz de atender as demandas das diversas 

modalidades.

9.2.12
PARQUE DAS AROEIRAS – O bairro Aroeira será transformado 

com a construção do Parque Ecológico das Aroeiras que contará com 

lagos artificiais preparados para receber as águas pluviais de Macaé e 

terá toda estrutura para o lazer dos moradores da região.

9.2.13
ORLA ESPORTES – Adequar a orla da praias de Imbetiba, 

Campista, Cavaleiros e do Pecado em Centros de Referência de 
Esportes de Praia – o projeto Orla Esportes contará com ordenamento, 
infraestrutura esportiva e equipamentos adequados às diversas 
modalidades desportivas, além da instalação de chuveiros, placas 
indicativas de quilometragem, poços artesianos, mais postos salva 
vidas, guarderia de pranchas, além de acessibilidade nos finais de 
semana a pessoas com deficiência e pessoas com baixa mobilidade 
ao banho assistido por meio de cadeiras anfíbias e ao acesso a várias 
práticas esportivas. 
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9.2.14
FUNDO ARTIFICIAL DA PRAIA CAMPISTA – Realizar estudos de 

viabilidade técnica econômica para construção do fundo artificial da 

Praia Campista – a praia campista ganhará um projeto pioneiro e 

sustentável com a instalação de arrecifes artificiais com UGE´s – 

unidades geradoras de energia, visando: geração de energia limpa, 

surfabilidade, balneabilidade, e proteção costeira.

9.2.15
REGIÃO SERRANA E COMPLEXO UNISERRA – Construir 

Complexo de Esportes da Natureza, de Aventura, e de Turismo 

Esportivo da Região Serrana – o Complexo Uniserra irá transformar 

toda Região Serrana e impulsionará a cadeia turística: hotelaria, 

gastronomia, transporte, agências de viagens, operadores de turismo 

e guias locais gerando emprego, renda e desenvolvimento social e 

econômico. Além do Uniserra, pretendemos reativar a Escola de 

Canoagem; construir a ciclovia/pista de caminhada Trapiche x Óleo; 

criar um setor de Esporte e Lazer na Região Serrana a fim de 

descentralizar e otimizar as ações; Incentivar a realização do 

Campeonato da Região Serrana de Futebol Amador; criar os Jogos da 

Natureza e de Aventura da Região Serrana; qualificar Guias de 

Turismo Esportivo para atuarem na região serrana em parceria com o 

Senac e/ou CETEP.

9.2.16
SISTEMA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – Plataforma 

integrada de informações contendo um sistema de projetos esportivos 

que permita centralizar as informações dos alunos, das práticas 

esportivas oferecidas e das turmas, bem como um sistema de 

monitoramento e avaliação de desempenho dos programas e projetos 

de Esporte e Lazer, e, de um diagnóstico georreferenciado das 

infraestruturas esportivas.

9.2.17
FUTEBOL – Implantar um amplo Programa Municipal de Futebol 

(masculino, feminino e para pessoas com deficiência) de base e 

amador que contemple todos os seus segmentos (escolas, 

associações de bairros, clubes e ligas Amadoras); estabelecer

estruturas físicas qualificadas, criando e ampliando os espaços para 

prática do Futebol, recuperando e mantendo os já existentes investindo 

na instalação e reforma da infraestrutura do local; qualificar professores 

de educação física, ex-atletas, treinadores e gestores para atuarem no 

desenvolvimento do futebol macaense; apoiar a realização do 

Campeonato Macaense e da Região Serrana de Futebol Amador; 

preservar e recuperar a memória do futebol macaense com a 

implantação do Museu do Futebol Macaense; apoiar os clubes de 

futebol profissional da cidade; construir um Centro de Referência e de 

Formação de Atletas de Futebol para especialização, aperfeiçoamento 

e desenvolvimento de talentos esportivos com infraestrutura esportiva, 

educacional e de saúde preventiva em parceria com iniciativa privada e 

entidades do futebol.

9.2.18
GERAÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS – Qualificar gestores, 

técnicos, atletas e árbitros; investir em Programas de Detecção e 

Desenvolvimento de Talentos Esportivos; identificar profissionais no 

quadro de servidores com potencial para atuação nos Centros de 

Referência de Esportes e alocá-los nestas unidades esportivas; Criar 

um Centro de Referência em Fisioterapia Esportiva; Criar um Centro de 

Referência em Fisiologia do Exercício, Reformular o Programa Bolsa 

Atleta, criando Comitê Gestor do Programa; criar o Programa Compete 

Macaé – programa de apoio e incentivo  a participação de atletas e 

paratletas macaenses das mais diversas modalidades em campeonatos 

estaduais e nacionais; criar o Programa Transporta - “pegar na porta” - 

veículo tipo VAN adaptada com elevador para mobilidade de paratletas; 

formar equipes de competições para representar Macaé.

9.2.19
MACAÉ PARADESPORTO – Criar um departamento específico para 

o Programa de Esportes para Pessoa com Deficiência – “Macaé 

Paradesporto”; universalizar o atendimento do programa Macaé 

Paradesporto (tipos e níveis de deficiências, idades e gêneros);  compor 

equipe técnica  com profissionais das áreas de educação física, serviço 

social, psicologia e fisioterapia; apoiar e dialogar sistematicamente com 

instituições da sociedade civil organizada que ofereçam serviços para 

pessoas com deficiência; criar um Centro de Referência de 

Paradesporto; 
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formar equipes de competições para atuarem no universo 

Paralímpico, das Olimpíadas Especiais e no Desporto para Surdos; 

modernizar todas instalações esportivas com acessibilidade; 

oportunizar apresentações de pessoas com deficiência, apontando 

para a sociedade as potencialidades do corpo com deficiência; criar 

programas de capacitação para que profissionais de educação física 

que atuem no município saibam lidar com as pessoas com deficiência; 

e captar eventos estaduais e nacionais do universo Paralímpico, das 

Olimpíadas Especiais e Desporto para Surdos para o município.

9.2.20
ESPORTE PARTICIPATIVO.– Qualificar a participação popular e 

os mecanismos de controle social através da criação do Conselho 

Municipal de Esporte e Lazer, da organização da Conferência 

Municipal de Esporte e Lazer, de Audiências Públicas específicas de 

esporte e lazer, da criação do setor de Ouvidoria de Esporte e Lazer, 

e, do fomento à criação, regularização, apoio e capacitação das 

entidades de práticas e promoção de atividades desportivas.
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As inovações tecnológicas se tornaram parte do cotidiano em todo o 

mundo. Nos deparamos frequentemente com novos avanços em 

diversas áreas do conhecimento, de smartphones que fazem de tudo, 

até uma ligação, a nano instrumentos usados em cirurgias, entre outras 

tecnologias que tornam a vida muito melhor. Utilizamos serviços 

bancários, fazemos refeições, chamamos taxis e assistimos a progra-

mas de TV de um modo muito diferente do que fazíamos há poucos 

anos.

Crer que tudo isso está distante de todos nós é, no mínimo, despre-

tensioso. Todos trazemos desde cedo uma inquietação, uma curiosida-

de, uma necessidade de desafiar os conceitos e paradigmas já estabe-

lecidos. Aí está o princípio inovador que move as pessoas no Vale do 

Silício, em Xangai, em São Paulo e em todo e qualquer lugar, inclusive 

em Macaé. Cabe ao município pensar inovação como um novo propósi-

to para a cidade.

Dados de 2019 da Associação Brasileira de Startups revelam que 

capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, com 2.648 e 702 startups, 

respectivamente, ocupam posição de destaque na corrida pela 

inovação. Outros municípios também despontam como novos pólos 

tecnológicos, embarcando 602 startups em Belo Horizonte, 550 em 

Porto Alegre e 255 em Florianópolis, por exemplo. Isso mostra que 

muitas outras cidades já desenvolvem características de ecossistemas 

de desenvolvimento de startups de diversos tipos, tais como o estímulo 

ao empreendedorismo, desenvolvimento de capital humano, acesso a 

mercado, aceleradoras de empresas e acesso a capital.

Há três atores considerados essenciais para a formação de um 

ecossistema propício para a inovação, como visto em todas as 

experiências bem sucedidas no mundo: empresas, universidades e o 

poder público. Macaé já conta com o pólo universitário e com diversas 

empresas instaladas, inclusive em setores que produzem e demandam 

alta tecnologia. No entanto, a Prefeitura Municipal ainda não encontrou 

seu papel indutor, de coordenadora de ações e interações entre os três 

pilares do empreendedorismo e da inovação. Não há iniciativas 

eficazes de mapeamento e relacionamento com empresas que possam 

se tornar parceiras nesse processo, e nem mesmo a preocupação com 

uma cultura organizacional relacionada à inovação. Além do mais, a 

legislação municipal ainda é obsoleta, apresentando mais barreiras que 

incentivos.

 Para Macaé se tornar mesmo um pólo de inovação, precisará se 

posicionar como tal, fazendo-se valer de parcerias com suas grandes 

empresas e excelentes universidades, além de atrair capital humano e 

financeiro para oferecer atrativos que sejam capazes de captar empre-

sas de base tecnológica. Em sua proposta de Cidade Inteligente, a 

própria Prefeitura Municipal pode se tornar cliente de soluções em 

transformação digital, inclusive de produtos e-gov. Chegou a hora da 

nossa cidade valorizar e disseminar a cultura de empreender e inovar, 

incentivando o desenvolvimento de soluções de melhoria para a vida 

das pessoas daqui e de todo o mundo.

INOVA
ÇÃO
INOVA
ÇÃO
INOVA
ÇÃO
INOVA
10.
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Criar ambiente propício para a instalação de startups e acelerado-

ras, inclusive com o patrocínio de empresas privadas, por meio do 

estabelecimento de um canal de diálogo que gere parcerias entre o 

Município, universidades, aceleradoras e empresas, assim como pela 

desburocratização de processos internos e da modernização da legisla-

ção, para reter talentos e gerar negócios de base tecnológica.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

MacaéTech – Programa de criação de aceleradoras de startups, 

cujo objetivo é auxiliar empreendedores e empresas nascentes na 

concepção inicial de seus produtos e modelos de negócio, assim como 

no acesso a investidores e ao mercado. Com esse programa, universi-

tários e recém-formados poderão empreender e permanecer em 

Macaé, gerando negócios de alta tecnologia, atraindo e retendo 

mão-de-obra qualificada. Espera-se criar uma comunidade de centenas 

de startups em poucos anos.

PROPOSTAS

MacaéEdtech – Programa de incentivo à produção e disseminação 

de conhecimento através de palestras, cursos, e treinamentos voltados 

para a area tech, tais como desenvolvimentos de Apps, programação e 

design. As ações serão voltadas para a população em geral, especial-

mente para o público jovem, seja na educação pública ou privada.

10.1.1

10.2.1

10.2.3

Promover o empreendedorismo e a inovação, por meio do apoio e 

disseminação de eventos, palestras, treinamentos e cursos voltados 

para a área tech, utilizando-se das parcerias e estruturas físicas 

públicas e privadas, tais como o Centro de Convenções e o Centro 

Universitário, para desenvolver capital humano qualificado e posicionar 

Macaé em um lugar de destaque no cenário nacional sobre o tema.

10.2.2
MacaéGovTech – Este programa tem por objetivo desburocratizar e 

digitalizar os processos internos da prefeitura, além de propor legisla-

ção que estimule a manutenção e implantação de negócios inovadores 

no Município. Além disso o programa se propõe a realizar encontro e 

eventos entre Govtechs e representantes do poder público. O público 

alvo é de empresas inovadoras que possam auxiliar o Governo Munici-

pal no aprimoramento dos serviços prestados à população, por meio da 

sua transformação digital.

10.2.4
MacaéTechShow - Projeto voltado a posicionar a cidade de Macaé 

no cenário nacional para a inovação, com a promoção de eventos, 

congressos, apresentações, rodadas de negócio e Hackathons. Serão 

realizadas jornadas de desenvolvimento a pedido de empresas para 

diversos setores da inovação, tais como Fintechs, Edtechs, Agrotechs, 

Buildtechs, Healthtech e Govtechs. Espera-se realizar de um a quatro 

eventos por ano sendo um de maior relevância para se consolidar no 

calendário nacional voltado para o mercado da inovação.

10.1.2

10.1

10.2
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MacaéTech Park – O Parque Tecnológico de Macaé será o encontro 

de diversas ações orientadas pelo governo municipal para o desenvol-

vimento de tecnologia em nosso Município. O Parque será a conexão 

entre empresas, já estabelecidas ou não em Macaé, com as pesquisas 

acadêmicas das universidades e laboratórios privados e públicos para 

produzir conhecimento em nossa cidade. A comunidade macaense 

será incluída através de visitações escolares, apresentações dos 

resultados tecnológicos e visitas ao Museu do Conhecimento. Espera-

-se tornar a cidade de Macaé em polo de conhecimento, não só direcio-

nado ao petróleo, mas à energia, inteligência artificial e segurança.

10.2.5
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Sabemos que a área de energia representa para Macaé um 

importante vetor de atração de investimentos e de desenvolvimento 

econômico, tendo em vista que ao longo dos últimos 43 anos a cidade 

desenvolveu ampla infraestrutura para atender ao setor de Óleo e Gás. 

No entanto, precisamos estar atentos aos novos desafios e devemos 

criar um ambiente moderno e propício para fomentar o desenvolvimen-

to de novos investimentos. Parte fundamental da estratégia da cidade 

resiliente está em aproveitarmos as capacidades já instaladas, enquan-

to diversificamos nossa economia, de tal modo que as pessoas não 

sofram tanto com as oscilações dos preços do barril de petróleo. Do 

ponto de vista setorial, nossa proposta é transformar a nossa “Capital 

Nacional do Petróleo” na “Capital da Energia”.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP, a produção 

de gás nacional vai crescer de forma acelerada nos próximos anos. 

Somente no pré-sal, a produção deve saltar de 73 MMm³/dia para 130 

MMm³/dia até 2030. O “Novo Mercado de Gás”, conforme diretrizes do 

Governo Federal, será dinâmico e competitivo, com a participação de 

diversos agentes privados, tornando o gás mais atrativo para geração 

de energia e para o uso industrial. Nessa mesma esteira, a Petrobras 

vendeu as participações nos gasodutos de transporte NTS, TAG e TBG 

(Gasoduto Brasil-Bolívia e deverá liberar capacidade para outros 

transportadores e importadores. Com o novo desenho, o mercado de 

gás natural no Brasil poderá triplicar até 2030, atraindo investimentos 

de até R$ 50 bilhões, segundo informações do Ministério de Minas e 

Energia.

Podemos nos beneficiar dessa abertura, pois já possuímos em 

Macaé significativa infraestrutura instalada com a Rota 2, extensa rede 

de gasodutos e Cabiúnas, o maior terminal de gás do país. Saem daqui 

três gasodutos capazes de levar gás para qualquer ponto do território 

nacional, sendo um deles o maior do país, capaz de transportar 40 

MMm³/dia. Além disso, a maior descoberta de gás do Brasil, o Campo 

de Pão de Açúcar, fica a exatamente 130km em linha reta em frente à 

Macaé. Possuímos, ainda, duas termelétricas a gás em operação, uma 

em construção (Marlim Azul e mais seis aguardando os leilões de 

energia.

Em resumo, se o Brasil consome diariamente cerca de 90 milhões 

de m3 de gás, quase metade já passa pelo Município de Macaé e 

temos potencial para expandir ainda mais essa fatia. Somadas ao 

projeto do Terminal Portuário de Macaé (TEPOR, que foi licenciado 

com uma planta de gás de grande capacidade, possuímos muitas 

vantagens que nos habilitam a disputar a Rota 5 do gás, importante 

investimento que, infelizmente, corre o risco de ser direcionado para o 

Açu pela falta de ação do poder público municipal até o momento.

11.
MACAÉ,
CAPITAL DA
ENERGIA
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Segundo o “Outlook for Energy: A Perspective to 2040” (Exxon 

Mobil, 2019), o gás natural, considerado o combustível de transição 

para os menos poluentes, será a fonte de maior crescimento no 

período, chegando a uma participação de 25% em 2040. Mas os 

estudos também mostram que haverá significativa diversificação das 

fontes primárias de energia, com crescimento da energia nuclear, 

biomassa, solar, hidro, eólica e biocombustíveis. Estimado em cerca de 

50% em 2040, o aumento da participação das fontes renováveis será 

uma realidade mundial. 

No Brasil, a matriz energética ainda tem como principal fonte as 

hidrelétricas, devido à grande disponibilidade de recursos hídricos, mas 

há boa insolação durante quase todo o ano e grandes áreas para 

instalação de usinas de energia solar. Segundo dados da Associação 

Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, entre 2017 e março/2020 a 

potência instalada de geração solar aumentou mais de 300%, passan-

do de 1.159 MW para 4.859 MW, mas representa apenas 1,5 % da 

matriz energética brasileira. Merece destaque a geração de empregos 

no setor de geração de energia solar, que no período compreendido 

entre 2012 e 2019 empregou no Brasil 130 mil pessoas e a previsão 

somente para o ano de 2020, antes da crise da Covid-19, era de 

geração de 120 mil postos de trabalho. 

Em função de sua privilegiada localização geográfica, Macaé recebe 

excelentes índices de irradiação solar e de ventos, contribuindo para a 

viabilidade de investimentos em projetos de fontes alternativas de 

energia. Nesse sentido, empreendimentos de energia renovável podem 

representar um importante novo vetor de atração de investimentos, 

geração de emprego e renda e, consequentemente, desenvolvimento 

econômico.

Para que tantas oportunidades sejam aproveitadas, a ação do poder 

público é essencial. Além de todo o potencial natural e da infraestrutura 

que já temos instalada, precisamos criar um ambiente de previsibilida-

de, com regras e processos que reduzam as incertezas para que os 

agentes econômicos tenham segurança para comprometer grandes 

volumes de recursos em projetos de longo prazo de retorno. Investi-

mentos em energia necessitam do envolvimento proativo do poder 

público local, com ações que promovam a confiança do investidor, 

inclusive para atrair capital de investidores estrangeiros.
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Criar ambiente de diálogo propositivo com stakeholders, por meio do 

estabelecimento de processo e estrutura municipal de relacionamento 

institucional com empresas, operadores, esferas de governo, órgãos de 

regulação, entre outros atores, para identificar demandas e definir ações 

integradas que agilizem a viabilização dos projetos estratégicos do setor 

de energia no Município, começando pelo gás natural.

Modernizar a legislação e aprimorar processos, por meio da criação 

de um marco legal municipal e de programas de incentivos para atrair a 

instalação de indústrias petroquímicas, fábricas de painéis solares e 

componentes, além de sistemas fotovoltaicos residenciais, industriais e 

em edifícios públicos municipais, entre outros empreendimentos, 

tornando Macaé uma referência de ambiente de negócios no setor de 

energia.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Elaborar plano estratégico para o setor de energia em Macaé, em 

parceria com especialistas e potenciais investidores, envolvendo 

diversas fontes de energia, tais como solar, eólica, ondas e marés, além 

de óleo e gás, para definir um portfólio de projetos estratégicos para o 

Munícipio no horizonte de 30 anos.

Desenvolver o capital humano no Município, por meio de parcerias 

com universidades, Sistema S e demais escolas públicas e privadas, 

com programas de qualificação profissional alinhados com as especiali-

zações demandadas pelo setor de energia, tais como em gás, termelé-

tricas, solar e eólica, assim como por empreendimentos afins, tais como 

porto, aeroporto e outros serviços, para aumentar a produtividade da 

força de trabalho e promover a resiliência da economia local.

11.1.1 11.1.2

11.1.3 11.1.4

11.1

PROPOSTAS
11.2

MACAÉ A TODO GÁS – Conjunto de ações articuladas para promo-

ver a cadeia produtiva do gás natural no Município, incluindo os 

objetivos de: (i) trazer a Rota 5 para Macaé, cujo resultado direto será 

o aumento de arrecadação anual da ordem de R$ 100 milhões; (ii)

trazer o Gasoduto de Pão de Açúcar, que já é tecnicamente a melhor

opção; (iii) apoiar a implementação da UPGN do TEPOR, que poderá

ser a maior UPGN do Brasil e âncora para a indústria do gás se estabe-

lecer no Município; (iv) fortalecer o relacionamento institucional com

stakeholders, sobretudo investidores.

POLO MACAENSE DE ENERGIA – Com o fortalecimento do gás, 

serão criadas as condições para o desenvolvimento de toda a cadeia 

de geração e do estabelecimento de um grande polo de energia, que 

contará com relevante potencial termelétrico e aumentará a atratividade 

do Município para a indústria da transformação, inclusive petroquímica 

e metalúrgica. 

11.2.1 11.2.2



Plano de Governo Silvinho Lopes

MACAÉ 2050: CAPITAL DA ENERGIA – Plano estratégico do setor 

de energia para o horizonte de 30 anos, a ser elaborado em parceria 

com diversos stakeholders, inclusive especialistas, investidores e 

empresas, com o objetivo de traçar cenários, estudar a viabilidade e 

elaborar um portfólio de projetos estratégicos em diversas fontes de 

energia, sobretudo renováveis.

FAZENDA SOLAR MACAÉ – Posicionar Macaé como um polo 

atrativo para investidores e empreendedores do setor de Energia Solar 

Fotovoltaica, desenvolvendo uma nova cadeia de valor na cidade, 

gerando emprego, renda e arrecadação de impostos. O projeto prevê a 

concessão de áreas públicas que possuam boa irradiação solar para 

implantação de usinas fotovoltaicas.

11.2.3 11.2.4
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Em Macaé, a economia do petróleo se sobrepôs nos últimos trinta 

anos aos demais setores produtivos tradicionais, como a agricultura, a 

pecuária leiteira, de corte e a pesca, atividades com forte raiz histórica 

em nossa cidade e que, ainda hoje, sustentam parte relevante da 

população. O Município possui em torno de 700 estabelecimentos 

agropecuários ligados à agricultura familiar, centenas de famílias de 

pescadores e grande número de pessoas ligadas à pecuária de corte 

de larga escala, à equinocultura e produtores de leite, o que demonstra 

a grande importância socioeconômica desses setores.

De acordo com o Censo Agro de 2017, além da produção agrícola, 

Macaé possuía 74 mil cabeças de gado, ocupando a terceira colocação 

em número de bovinos no Estado do Rio de Janeiro, e mais de mil 

produtores engajados nesse setor produtivo. Segundo a Cooperativa 

Agropecuária de Macaé (COAPEM), o Município tem hoje aproximada-

mente 95 produtores, que juntos produzem cerca de 10 mil litros de leite 

por dia. Há 13 anos a produção alcançava 30 mil litros diários, ou seja, 

era três vezes maior, com 270 produtores cooperados.

A economia da cidade também é reforçada por meio de outra 

atividade dependente dos recursos naturais, que é a pesca, com cerca 

de 15 mil macaenses vivendo direta ou indiretamente desse setor, o 

que representa cerca de 15% da população economicamente ativa, 

com aproximadamente 400 barcos atuando no Município. O peixe de 

Macaé é vendido no Rio de Janeiro e em mais 12 estados brasileiros. A 

pesca também é exportada para os Estados Unidos e para a Suíça. Em 

2015, a produção de pescado atingiu a marca de 720 toneladas; 

desse total, 30% são consumidos em Macaé. O número de pescadores 

registrados chega a 1,5 mil profissionais e estão organizados na 

Colônia de Pescadores Z3.

Para nosso projeto de cidade resiliente e sustentável, o fortaleci-

mento de setores em que temos vocações naturais é a receita adequa-

da para o desenvolvimento. Fortalecer esses setores requer a disponi-

bilização de recursos para que as boas práticas sejam usadas, tanto 

em produção como em gestão e sustentabilidade, que, inclusive, 

consiste na aplicação de conceitos e princípios ecológicos para o 

melhor desempenho e longevidade das atividades, visando aos benefí-

cios econômicos e os relativos à segurança alimentar e à qualidade de 

vida.

Sabemos da importância do agronegócio, tanto em larga escala 

quanto a agricultura familiar e a pesca, para o desenvolvimento do 

nosso Município e iremos, com uma gestão pública comprometida, dar 

a importância necessária ao setor, considerando também que tais 

segmentos produtivos têm grande capacidade de geração de renda em 

momentos de volatilidade e crise. Assim como o Brasil tem grande 

vocação para alimentar o mundo, Macaé tem a oportunidade de gerar 

riquezas em seu interior e de distribuir bem essa renda, melhorando a 

qualidade de vida da população que não está vinculada à atividade do 

petróleo.

12.
AGRO
ECONOMIA
E PESCA
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Fortalecer as cadeias produtivas do leite, da produção de alimentos 

pela agricultura familiar, da pecuária de corte e da criação de equinos, 

por meio de ações articuladas, que envolverão a reativação do Parque 

de Exposições; direcionamento de investimento produtivo para os 

pequenos produtores através de facilitação do acesso ao crédito rural, 

de apoio logístico e recuperação de estradas, da assistência técnica e 

mecânica e em melhoramento de rebanho e pastagem, para aumentar a 

importância de Macaé como polo regional do agronegócio, gerando 

emprego e renda para o produtor local.

Fortalecer a Agricultura Familiar, por meio da recuperação de 

estradas e acessos; melhoria da gestão municipal das compras para 

merenda escolar; disponibilização regionalizada de máquinas e equipa-

mentos agrícolas, transferindo sua gestão para as associações, além 

da oferta de assistência técnica, inclusive para a certificação orgânica; 

acesso ao crédito rural; e promoção do turismo gastronômico na 

Região Serrana, com feiras e outros eventos, para gerar emprego e 

renda para o produtor local. 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Aprimorar os serviços e processos prestados ao produtor rural, 

inclusive no diálogo com a sociedade, por meio da reestruturação e 

profissionalização da Secretaria de Agroeconomia, fortalecimento do 

Conselho Municipal, parcerias com o Centro Universitário e do estabe-

lecimento de canais de comunicação, inclusive na Região Serrana, 

para promover a diversificação de produtos, valorizar e aumentar a 

renda da produção local.

Fortalecer o setor pesqueiro, mediante a renovação da infraestrutu-

ra, inclusive com um novo ancoradouro; com uma base física de um 

estaleiro para construção e reforma de barcos de pesca; com frigorífico 

que dê suporte a toda a produção diária e acumulada; com o estabele-

cimento de canal permanente de interlocução com as esferas de 

governo; de parcerias em ensino e pesquisa com o Centro Universitá-

rio, além da integração dessa atividade com o turismo e a gastronomia, 

para resgatar a pesca como atividade socioeconômica que agrega 

identidade ao Município de Macaé; valorizar a comunidade de pessoas 

e famílias envolvidas e que já concentram extenso treinamento e 

prática nessa atividade.

12.1.1 12.1.2

PARQUE DE EXPOSIÇÕES – Revitalizar e reestruturar o Parque de 

Exposições, para que o mesmo funcione como estrutura dedicada ao 

setor produtivo rural, voltando a centralizar e sediar eventos de interesse 

do setor rural, do turismo e da economia do Município.

MERCADO MUNICIPAL – Propor e discutir com o segmento de 

produtores rurais a viabilidade da instalação de um Mercado Municipal, 

para melhor viabilizar a distribuição dos alimentos produzidos no 

Município, estimulando ainda mais a produção agrícola e aumento da 

renda do produtor.

12.2.1 12.2.2

12.1.3 12.1.4

12.1

PROPOSTAS
12.2
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MERCADO DE PEIXE – Análise da viabilidade de realocação 

e construção de novo Mercado de Peixe, com instalações mais amplas 

e integrado a um centro gastronômico e turístico.

FUNDO AGRO – Criar o Fundo Municipal integrado de Agroecono-

mia, autarquia ligada à Secretaria de Agroeconomia, que disponibilizará 

recursos financeiros, na forma de empréstimos, para investimentos dos 

produtores rurais e da pesca, buscando promover maior desenvolvi-

mento e a viabilização econômica para projetos do setor.

12.2.3

12.2.5

MERENDA ESCOLAR – Aumentar a participação da Agricultura 

Familiar no suprimento de alimentos da merenda escolar, atendendo 

plenamente à Legislação pertinente, cumprindo com os editais de 

acordo com o calendário do ciclo produtivo e das demandas em toda a 

rede municipal de ensino.

PARCERIAS COM UNIVERSIDADES – Estabelecer parcerias, com 

base em protocolos de interesses específicos, com as universidades 

instaladas em Macaé, criando oportunidades de maior integração e 

desenvolvimento de estudos e projetos que beneficiem os estudantes, 

o aumento da produtividade e, diretamente, a população de Macaé e o

desenvolvimento municipal.

12.2.7

12.2.9

PRÓ-GENÉTICA – Criar o programa Pró-Genética, constituído de 

um banco de sêmen, óvulos e embriões de qualidade genética compro-

vadamente superior, visando promover o melhoramento genético do 

rebanho criado em nosso Município.

12.2.11

MUSEU DO PESCADOR – Tem como objetivo valorizar a arte e 

conhecimento dos cidadãos que vivem do mar, apresentando aos 

visitantes histórias, ferramentas, conquistas e métodos de trabalho e 

proporcionando cursos de aperfeiçoamento em parceria com entidades 

privadas e públicas (Escola de Pesca).

12.2.13

12.2.4
INFRAESTRAESTRURA PESQUEIRA – Recuperação e 

construção de infraestrutura pesqueira, inclusive com um novo 

ancoradouro, com uma base física de um estaleiro para construção 

e reforma de barcos de pesca e frigorífico para suporte à produção 

diária.

12.2.6
SELO ORGÂNICO – Estruturar mecanismos de qualificação para o 

setor produtivo rural, com o Selo Orgânico como um programa de 

qualidade que certifique a produção local, destinado a auxiliar na 

distribuição e venda para todo o estado do RJ de produtos orgânicos 

produzidos em nosso Município.

12.2.8
LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLOS – Viabilizar junto ao 

NUPEM/UFRJ a instalação de um Laboratório de Análises de Solos, 

visando o pronto atendimento aos produtores e, assim, favorecendo e 

intensificando o uso dessa ferramenta de informação para o aumento 

da produtividade dos solos destinados à produção agrícola e pecuária 

do Município.

12.2.10
COAPEM – Propor e estabelecer negociação com a COAPEM, 

analisando a viabilidade da realocação do seu parque fabril para área 

compatível com a atividade, assim como a disponibilização do espaço 

atual para uso urbanístico, com equipamentos de uso público de 

interesse do Município.

12.2.12
ESCOLA DE PESCA – Estruturar a Escola de Pesca conjuntamente 

com o núcleo de beneficiamento de pescado. A estrutura será dedicada 

ao treinamento, capacitação e aprimoramento técnico do pescador, na 

formação de novos pescadores e dos profissionais em processamento 

de pescados.
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EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS – Consolidar junto aos produtores 

rurais um sistema de comodato de equipamentos agrícolas, sob o 

comando das Associações de Produtores Rurais, com a supervisão da 

assistência técnica da Secretaria de Agroeconomia e estabelecendo 

Polos Avançados de Assistência ao Produtor, localizados 

estrategicamente nas três principais regiões rurais do Município.

12.2.14 12.2.15
ESCOLA RURAL – Estruturar e operacionalizar junto ao MEC a 

Escola Rural de Macaé, como estrutura ligada à formação e 

aperfeiçoamento de jovens profissionais para o setor produtivo rural, 

localizando-a na Serra Macaense.
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Temos em nossa cidade um enorme potencial para a atração de 

atividades turísticas, com uma das maiores redes hoteleiras do estado 

(cerca de dez mil leitos em uma centena hotéis), ótimos restaurantes, 

bom acesso rodoviário e um aeroporto concedido para a iniciativa 

privada recentemente. Além dessa excelente infraestrutura, há equipa-

mentos públicos para eventos de grande porte, uma invejável dinâmica 

econômica para turismo de negócios e inúmeras belezas naturais.

Por outro lado, o que se observou recentemente foi o abandono e 

degradação de importantes equipamentos públicos, tais como o Parque 

de Exposições e o Ginásio Poliesportivo, o esquecimento de festas 

tradicionais que valorizavam a cultura local, como eram as festas na 

Serra e o carnaval, e o desinteresse e desarticulação do poder público 

com as diversas possibilidades de parcerias com empresas e organiza-

dores de eventos.

Em nosso diagnóstico identificamos muitas oportunidades para a 

retomada do turismo em Macaé, e definimos diretrizes com base em 

perspectivas complementares às de negócios, como conhecimento, 

esporte e lazer. Se a primeira ocupa a infraestrutura disponível durante 

a semana, as demais podem contribuir para a plena utilização da 

capacidade instalada nos finais de semana, inclusive da rede hoteleira. 

A mesma lógica pode ser aplicada ao longo do tempo, nas baixas dos 

ciclos do petróleo, em que a diversificação com eventos ligados ao 

conhecimento, tais como a nossa proposta do MacaéTech, e eventos 

de diferentes modalidades esportivas e de lazer, tais como as festas da 

Região Serrana, Fest Verão e festivais culturais, serão aliados da 

manutenção do volume de atividade turística e da economia local, 

preservando empregos e renda no Município. 

Na elaboração desse plano discutimos, também, as consequências 

econômicas da pandemia da COVID-19, com seus impactos nas 

viagens domésticas e internacionais. A boa notícia é que temos 

aqui mesmo um mercado consumidor carente de boas opções de 

lazer e entretenimento, além de um patrimônio ambiental no qual 

podemos criar melhores condições para a apreciação pelos 

moradores locais e das proximidades, tais como a Região 

Serrana, Arquipélago de Santana, Lagoa de Imboassica e Parque de 

Jurubatiba.

Acreditamos que com uma ação mais coordenada da Prefeitura, 

combinada com as ferramentas adequadas de planejamento e gestão, 

a atividade turística pode voltar a ser forte e estruturada, gerando 

emprego e renda e uma boa relação entre comunidade e visitantes, 

sempre com atenção redobrada para que seus impactos sobre o 

ambiente e a cultura local sejam positivos. Nossa visão estratégica é a 

de que Macaé seja reconhecida, em breve, como um dos principais 

destinos turísticos do Estado do Rio de Janeiro.

TURISMO
13.
TURISMO
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Posicionar Macaé como um dos principais destinos de turismo de 

eventos e negócios do Estado, por meio do restabelecimento do 

calendário de eventos de entretenimento e lazer, tais como Fest Verão, 

Expo Macaé e Festas Tradicionais de Macaé e da Região Serrana, além 

de festivais de música e outras atividades que valorizem os artistas 

locais, assim como de eventos de negócios, tais como o Brasil Offshore 

e outros congressos técnicos, para promover o desenvolvimento e a 

diversificação da economia macaense.

Incentivar investimentos em infraestrutura e capacitação, enfatizan-

do o empreendedorismo e a qualificação da mão de obra em hospeda-

gem, gastronomia, turismo receptivo e ecoturismo, entre outros, para 

viabilizar a expansão das atividades e a melhoria da qualidade dos 

serviços oferecidos para os turistas, nas diversas regiões do Município.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Promover a sustentabilidade nas atividades turísticas, por meio do 

envolvimento e conscientização da população local, assim como do 

estabelecimento de modelo de exploração baseado na recuperação e 

preservação ambiental, incluindo a Serra Macaense, Arquipélago de 

Santana, Lagoa de Imboassica e Parque de Jurubatiba, para garantir o 

acesso às belezas naturais do Município para as próximas gerações de 

moradores e turistas.

13.1.1 13.1.2

PLANO EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO TURISMO – No 

intuito de minimizar os impactos da pandemia da COVID-19, serão 

mapeadas e implementadas ações para a recuperação de hotéis, 

restaurantes e outros empreendimentos ligados ao turismo, abrangendo 

incentivos para os consumidores do Município e proximidades.

UNIVERSIDADE DO TRABALHADOR – Com o objetivo de qualificar 

e aprimorar profissionais que atuam direta ou indiretamente na ativida-

de turística do Município, serão oferecidos programas de capacitação 

profissional no setor de turismo, no âmbito do projeto Universidade do 

Trabalhador. Com isso, trabalhadores desse segmento irão desenvol-

ver melhor suas habilidades e competências, podendo assim prestar 

um serviço altamente qualificado aos nossos munícipes e visitantes

13.2.1 13.2.2

13.1.3

13.1

PROPOSTAS
13.2
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CALENDÁRIO DE EVENTOS – Elaborar e desenvolver um calendá-

rio turístico para a cidade e Região Serrana com o objetivo de promover 

ao longo de todos os meses do ano diversos tipos de atividade turística 

de negócios e de lazer, inclusive Brasil Offshore, MacaéTech, Festas 

Tradicionais da Serra, Fest Verão, Expo Macaé, Carnaval, Festa do 

Aipim, Aniversário da Cidade, festivais gastronômicos e eventos 

culturais de artes cênicas, dança e música - inclusive música gospel, 

erudita e bandas marciais - e o Festival de Chorinho em homenagem ao 

macaense Benedito Lacerda.

REGIÃO SERRANA – Elaboração e divulgação de roteiro de turismo 

da Região Serrana, com informações sobre pontos de interesse, 

calendário de eventos e gastronomia. O turismo na região será associa-

do também ao incentivo e organização de eventos ligados aos esportes 

de aventura.

13.2.3 13.2.4

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO – A criação da Empresa 

Pública Municipal de Turismo terá como finalidade principal prestar um 

serviço público de qualidade aos munícipes e aos visitantes de nosso 

Município. A empresa terá como objetivo viabilizar ações, projetos e 

parcerias que potencializem o desenvolvimento sustentável da atividade 

turística.

13.2.5
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A sustentabilidade é uma das preocupações centrais no mundo de 

hoje, endossada pela agenda estratégica da Organização das Nações 

Unidas (ONU), da qual o Brasil é signatário, orientada pelos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com metas associadas que 

são, por sua vez, integradas e indivisíveis. De fato, os modelos de 

desenvolvimento das sociedades mais avançados já adotam a susten-

tabilidade como diretriz essencial na busca pela prosperidade.

Este Plano de Governo foi elaborado pensando em uma Macaé 

inteligente, no sentido de se tornar uma cidade resiliente, sustentável e 

digital. O leitor já deve ter percebido que a sustentabilidade é uma 

componente transversal do nosso plano, presente em todos os temas 

tratados aqui. Podemos destacar a sustentabilidade econômica e social 

nas propostas do turismo, agroeconomia, educação, na formação de 

capital humano, políticas sociais e na Capital da Energia, por exemplo. 

Discutimos a adaptação da cidade às mudanças climáticas, com 

propostas sobre drenagem urbana e prevenção de desastres. Nesta 

seção, decidimos destacar a sustentabilidade ambiental, que já aborda-

mos em saneamento, turismo, mobilidade e desenvolvimento urbano, 

mas enfatizando agora a preservação dos recursos naturais do nosso 

Município.

É evidente a dependência que o desenvolvimento do país tem dos 

seus variados e abundantes recursos naturais. Alguns aspectos dessa 

afirmativa servem de referência para compreendermos também o 

desenvolvimento de Macaé, seja no passado longínquo, no passado 

recente, ou para estruturarmos seu desenvolvimento futuro. Tanto os 

recursos naturais de uso consolidado quanto alguns outros atributos da 

natureza local estão presentes e interagem com a cidade, mostrando-

-se relevantes para a retomada do desenvolvimento.

O petróleo, um hidrocarboneto acumulado pela ação da natureza na 

plataforma continental fronteiriça à Macaé, é um recurso natural que 

tem dado sustentação econômica há três décadas ao Município. A 

despeito da diminuição do volume de óleo disponível para extração no 

longo prazo, a abundância do gás associado aos poços existentes e a 

estrutura operacional instalada continuam vetores do nosso desenvolvi-

mento. Obviamente, a aceleração e intensidade com que a atividade 

evolui podem trazer impactos socioambientais que demandam atenção 

do poder público.

No turismo de lazer e contemplação, por sua vez, a qualidade do 

ambiente pode ser o elemento de atração. A adesão de usuários às 

estruturas e negócios desse tipo de turismo só acontece quando o 

espaço apresenta atrativos garantidos pela expectativa de que a 

qualidade ambiental não está ameaçada. Recuperar a qualidade de 

determinados ativos ambientais no território do Município, como a 

Lagoa de Imboassica e o estuário do Rio Macaé, como exemplos 

pontuais, é um imperativo para estabelecer valores ambientais agrega-

dos à beleza cênica, que favorecem o turismo.

O rio Macaé é o rio estadual de maior extensão existente no território 

do Rio de Janeiro. A água do nosso rio é elemento estruturante do 

desenvolvimento urbano e rural, seja como fornecedor de água potável 

para a população ou para suprimento de usinas termoelétricas, seja 

como insumo coadjuvante necessário aos serviços prestados por 

empresas, seja para dessedentação de animais, seja como berçário de 

cardumes de peixes em reprodução no seu estuário, que se valem 

14.
AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE
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da transição entre água doce e água salgada do mar. A bacia do rio 

Macaé é objeto de vastos estudos acadêmicos e técnicos que 

demons-tram a perda de qualidade em vários aspectos ambientais, 

mas que também indicam caminhos e ações para sua recuperação, 

incluindo suas nascentes e cursos d’água contribuintes da bacia 

hidrográfica.

A Região Serrana de Macaé, verdadeiro santuário ecológico, 

se destaca pela beleza de suas formações rochosas e cachoeiras, 

em meio à fauna e flora da Mata Atlântica. O potencial do turismo 

ecológico é grande e inexplorado, podendo ser planejado com 

bases sustentá-veis, por meio da implantação de unidades de 

conservação. Precisa-mos organizar, por exemplo, a Área de 

Preservação do Ambiental do Sana, com um plano de trabalho de 

desenvolvimento responsável, que valorize tanto os recursos naturais 

quanto a população local.

Uma lagoa nas proporções da Lagoa de Imboassica é um compo-

nente raro em cidades, e sua junção com o mar forma uma beleza 

cênica ímpar, o que agrega valor ao turismo local. Sua degradação se 

deve a diversos fatores, como a ocupação irregular de sua faixa 

marginal de proteção, assoreamento, deposição de esgoto in natura e 

deposição de resíduos líquidos industriais a partir do Parque de 

Tubos. Recuperar a integridade ambiental dessa lagoa significa 

devolver à cidade um elemento estruturante para o turismo e para a 

qualidade de vida urbana.

A orla marítima compõe a geografia da cidade e, em 

diferentes graus de complexidade, as suas diversas porções 

apresentam desafios ambientais e urbanísticos que requerem 

atenção. As praias do lado Sul da cidade, dos Cavaleiros e do 

Pecado, são receptivas e de elevada qualidade. Aquelas situadas no 

lado Norte, por influência de correntes que levam águas do rio 

Macaé e por serem frontais a mar aberto, apresentam menor 

atrativo, mas possuem potencial de recuperação e valorização urbana.

Macaé possui, ainda, parte do território que forma o único Parque 

Nacional dedicado à Restinga, uma subdivisão do bioma Mata 

Atlântica, que é o Parque Nacional de Jurubatiba. Associado ao 

Parque Nacional há todo um legado de estudos acadêmicos e 

científicos gerado pelo Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade 

(NUPEM/-UFRJ). O mangue é outro subsistema do Bioma Mata 

Atlântica relevante em Macaé, considerando seu papel como 

berçário de reprodução para espécies de peixes marinhos. A Mata 

Atlântica está contemplada com uma unidade de conservação que é o 

Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia. Está localizado a 27 

quilômetros do centro de Macaé e possui 235 hectares, sendo 75% de 

mata nativa. Tem como referencial o fato de ter sido o primeiro 

manancial de abastecimento da cidade com água potável.

Não basta que políticas públicas nesse campo expressem o 

respeito ao ambiente. Elas devem aderir a pactos de solidariedade e 

compro-missos, sem subterfúgios, para preservar e garantir a 

qualidade ambiental para os ecossistemas e para a biodiversidade. O 

Município ganha dividendos, inclusive, com o ICMS Verde ou ICMS 

Ecológico, que corresponde ao repasse de percentual do ICMS 

arrecadado pelos Estados em favor de seus municípios, conforme 

critérios estabelecidos em lei específica. 

Nesse contexto, o histórico da ocupação intensiva de áreas para a 

produção agrícola e pecuária, a construção de estradas, a remoção de 

terra em encostas, a expansão desordenada de núcleos de adensa-

mento urbano, dentre outras formas de intervenção, provocaram 

muitos impactos negativos ao longo do tempo.  A supressão da 

vegetação em locais que requerem a preservação permanente 

dessa cobertura vegetal tem provocado erosão persistente, 

deslocando volumes imensos de terra em direção aos cursos d’água, 

em prejuízo dos corpos hídricos em toda a bacia hidrográfica. A 

ampliação de áreas protegidas, como unidades de conservação 

municipal, pode dotar o Município de melhor performance junto ao 

ICMS ambiental. O ambiente urbano, por concentrar pessoas e 

atividades de toda ordem, típicas de uma sociedade dinâmica, 

apresenta qualidade ambiental fragilizada e impactada em 

determinados locais. Esse estado de degradação deve e pode ser 

revertido, considerando-se a capacidade de resiliência do meio 

ambiente.

Adicionalmente, uma nova abordagem para a questão do manejo 

adequado de resíduos sólidos urbanos deve compor a política pública, 

incluindo a coleta seletiva e a promoção da reciclagem, de modo 

concernente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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A adoção da coleta seletiva como prática efetiva, mensurável quanto 

a volumes de resíduos recuperados para a reciclagem e a abrangência 

da população atendida, são índices que irão pontuar de forma muito 

positiva para aumento dos repasses do ICMS Ecológico, recuperando 

investimentos feitos pelo Município nessa área.

Pilar igualmente importante é a Educação Ambiental, que deverá se 

constituir em uma força auxiliar interdisciplinar de conscientização da 

população. Essa iniciativa inclui o Sistema Municipal de Ensino e o 

envolvimento com políticas públicas mais abrangentes, promovendo 

uma educação ambiental crítica, atingindo toda a população adulta e 

todos os segmentos organizados da sociedade, dos setores produtivos, 

de serviços, culturais e acadêmicos. 

A partir dessa reflexão, produzimos um conjunto de diretrizes e 

propostas que nos levarão a uma interação entre a cidade e seus 

recursos naturais cada vez mais harmoniosa, resultando em um tipo de 

desenvolvimento que poderá ser classificado como sustentável não 

somente por nós, mas sobretudo pelas gerações futuras de Macaé.
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Recuperar e devolver qualidade aos espaços que apresentam 

relevante valor ambiental e turístico, tais como a Lagoa de Imboassica, o 

Estuário do Rio Macaé, o complexo de cachoeiras existente na Região 

Serrana, trechos de margens do Rio Sana e Rio São Pedro, entre outros, 

para promover sua utilização responsável em atividades de esportes, 

lazer e turísticas, além de garantir seu acesso às gerações futuras. 

Estabelecer parcerias com empresas e instituições de pesquisa, 

inclusive as que desenvolvem atividades relacionadas à biodiversidade 

e governança de recursos hídricos no Parque Nacional Restinga de 

Jurubatiba e demais ecossistemas no Município, com especial atenção 

às atividades industriais e turísticas, para a realização de ações conjun-

tas de preservação, compensação ambiental e incorporação de susten-

tabilidade ao desenvolvimento.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Implantar a gestão responsável de resíduos sólidos, por meio da 

atualização do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos, 

alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos, fazendo uso de 

novos instrumentos e tecnologias para seu acondicionamento, 

transporte e tratamento, inclusive com coleta seletiva, reciclagem e 

destinação adequada para gerar valor ao produto de descarte e preser-

var o ambiente.

14.1.1 14.1.2

PARQUE DA LAGOA DE IMBOASSICA – Construção de um parque 

ambiental e de lazer amplamente arborizado, respeitando todas as 

diretrizes de ocupação ordenada e sustentável. Tem como objetivo 

oferecer à população local um equipamento com infraestrutura náutica, 

para atividades esportivas, entretenimento e com potencial para atrativo 

turístico.

DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DE IMBOASSICA – Ação de recupera-

ção da qualidade ambiental da Lagoa de Imboassica, por meio da 

identificação e saneamento dos pontos de poluição, com negociação e 

parceria com institutos de pesquisa e empresas, sobretudo a BRK 

Ambiental.

14.2.1 14.2.2

14.1.3
Implantar a Política Municipal de Educação Ambiental, estabelecen-

do um programa permanente que atenda todas as faixas etárias e 

abrangendo diversos segmentos, tais como o setor empresarial, comér-

cio, condomínios, igrejas, associações de moradores, comunidade de 

pescadores, feirantes, clubes esportivos e a Administração Municipal, 

para criar um senso de comunidade e engajar a população macaense 

no propósito do desenvolvimento sustentável.

14.1.4

14.1

PROPOSTAS
14.2
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GESTÃO RESPONSÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – Implementa-

ção de planos setoriais de gerenciamento de resíduos, com fiscalização 

da sua plena execução, visando cumprir com o que determina a legisla-

ção federal, nas seguintes áreas: atividade da pesca e mercado de 

peixe, estruturas que operacionalizam os segmentos de saúde, constru-

ção civil, logística reversa de eletroeletrônicos e demais descartáveis 

que constam dos Acordos Setoriais, conforme prevê a Lei Nacional de 

Resíduos Sólidos.

COLETA SELETIVA E RECICLAGEM – No âmbito da proposta de 

gestão de resíduos sólidos, implantação das melhores práticas de 

coleta seletiva, reciclagem e destinação adequada na cidade de Macaé 

e nos núcleos urbanos dos distritos, inclusive com uso de tecnologia, 

para gerar valor ao produto de descarte e preservar o ambiente.

14.2.3 14.2.4

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – Estabelecimento de ações 

permanentes de atenção às unidades de conservação presentes no 

Município, dentre as quais a do Sana, Arquipélago de Santana, Morro de 

Santana, Atalaia e Jurubatiba, com atenção para as nascentes e 

margens de rios.

ICMS ECOLÓGICO – Melhorar a posição de Macaé no ranking de 

municípios no ICMS Ecológico, através da implantação de melhorias 

relacionadas às unidades de conservação, qualidade da água e gestão 

de resíduos sólidos, componentes do Índice Final de Conservação 

Ambiental previsto nessa modalidade de arrecadação.

14.2.5 14.2.6

CIDADE VERDE – Planejamento destinado a promover um adequa-

do e permanente gerenciamento da arborização e paisagismo das áreas 

verdes do perímetro urbano, elevando os espaços verdes à condição de 

matéria-prima do urbanismo.

PARQUE DA RESTINGA DO PECADO – Estudo de viabilidade 

técnica, jurídica, ambiental e econômica para implantação de parque 

municipal na restinga da Praia do Pecado, preservando a vegetação 

nativa, criando um espaço de lazer e promovendo a mobilidade com a 

integração da orla.

14.2.7 14.2.8
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A Prefeitura Municipal de Macaé, respeitando os preceitos da Lei 

11.445/2007, tem o dever de proporcionar melhoria da qualidade de 

vida a toda a população, garantindo abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

drenagem e manejo das águas pluviais, minimizando os riscos de 

doenças de veiculação hídrica. A presente seção apresenta nossas 

propostas para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

enquanto os demais subsetores estão discutidos nos itens sobre 

drenagem urbana e ambiente.

Em dezembro de 2011, o convênio para o abastecimento de água da 

sede do Município foi renovado com a CEDAE por 35 anos, permane-

cendo a Região Serrana sob responsabilidade da Prefeitura. O sistema 

atual da CEDAE tem capacidade de produção de 700 L/s. Consideran-

do a média brasileira de consumo per capita de 185 L/dia, a vazão 

produzida atenderia adequadamente apenas 76,5% da população da 

cidade - isso nos dá a certeza de que há um desequilíbrio entre oferta 

e demanda. Além disso, foram observados problemas estruturais na 

captação, tratamento e distribuição de água potável. Os bairros mais 

afastados e mais pobres sofrem com a falta de abastecimento regular 

de água. Outra preocupação, não menos importante, é o elevado 

desperdício, seja por vazamentos ou “gatos” na linha de distribuição. A 

taxa de 37% de desperdício no Brasil é considerada muito elevada 

quando comparada com as taxas dos países desenvolvidos. Em 

Macaé, o índice de perdas no sistema de abastecimento de água passa 

de 40%.

Na Região Serrana, onde é abundante a disponibilidade de água, as 

Estações de Tratamento de Água (ETA) e os diversos sistemas de 

abastecimento sob responsabilidade da Prefeitura necessitam de um 

diagnóstico completo, desde os mananciais de suprimento de água 

bruta até as instalações para tratamento, reservação e distribuição de 

água potável. 

Em dezembro de 2012 foi firmado o contrato da Parceria Público-Pri-

vada da BRK Ambiental, em esgotamento sanitário, para atender a 

sede do Município de Macaé por 35 anos, ficando a Região Serrana a 

cargo da Prefeitura novamente. A empresa dividiu a cidade em quatro 

subsistemas - Centro, Mutum, Lagomar e Aeroporto - com capacidade 

potencial de 420 L/s, e fixou a meta para universalização do esgota-

mento sanitário até 2021, ou seja, 98% do esgoto coletado, tratado e 

com disposição final adequada. Infelizmente, bairros como Malvinas e 

Nova Holanda ficaram fora do contrato, e o Município solicitou sua 

inclusão apenas em 2018. Para o atendimento dessas novas deman-

das, a capacidade prevista precisará ser revista ou até mesmo criado 

outro subsistema. Atualmente, estão em operação a Estação de 

Tratamento de Esgoto Mutum (40 L/s), um módulo de 100 L/s da ETE 

Centro e a ETE Lagomar (40 L/s), perfazendo um total de 180 L/s. Falta 

a construção de dois módulos com 200 L/s na ETE Centro e a ETE 

Aeroporto (40 L/s). 

SANEA-
MENTO
AMBIENTAL

15.
SANEA-
MENTO
AMBIENTALAMBIENTAL



Plano de Governo Silvinho Lopes

Segundo informações do próprio site da BRK Ambiental, investimentos 

de R$ 600 milhões estão sendo feitos desde 2013 até 2021 para 

cumprir a meta de universalização do esgoto. Até o momento, a sede 

do Município possui apenas 43% do esgoto coletado e tratado e, com o 

lapso de investimentos observado entre 2016 e 2018, dificilmente os 

outros 240 L/s pendentes estarão em operação no final de 2021.

Na Região Serrana, as ETEs instaladas no Sana (5 L/s) e Glicério (5 

L/s) operam em condições precárias, com problemas de gestão (opera-

ção e manutenção deficientes). Em outras localidades, o esgoto é 

lançado em corpos hídricos com qualidade abaixo do ideal ou, até 

mesmo, in natura.

A CEDAE possui uma reserva técnica de 800 L/s prevista pelo órgão 

regulador, que duplicaria a capacidade de abastecimento de água na 

sede do Município. Aliado a isso, um investimento de R$ 200 milhões foi 

aprovado recentemente. A BRK, por sua vez, é a maior companhia 

privada de saneamento ambiental do Brasil, com acesso a crédito e alto 

nível de governança. As condições para a melhoria imediata na presta-

ção do serviço estão dadas, mas falta ao Município liderança no contro-

le e gestão de ambos os contratos, além de um olhar mais cuidadoso 

com a população que vive na Serra, para que novos investimentos na 

ampliação das capacidades e melhorias nos sistemas sejam realiza-

dos. Não podemos esquecer que para cada R$ 1,00 investido na 

oferta desse bem público essencial estima-se uma economia de R$ 

4,00 em gastos em saúde pública.
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Universalizar o abastecimento de água, por meio da revisão da 

concessão da CEDAE, de forma a garantir melhorias em captação, 

tratamento e distribuição, inclusive com investimentos em nova Estação 

de Tratamento de Água que abasteça a Região Norte, para promover o 

desenvolvimento sustentável e a saúde no Município. 

Universalizar coleta e tratamento de esgoto, por meio da revisão da 

PPP da BRK e recuperação do atraso no cronograma de investimentos, 

tanto na expansão da rede quanto nas estações de tratamento, inclusi-

ve as do Centro e Aeroporto, para promover o desenvolvimento susten-

tável e a saúde no Município.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Aprimorar controle e transparência da concessão e da PPP do 

saneamento ambiental, por meio do estabelecimento de conselho 

técnico para revisão dos contratos e monitoramento contínuo do 

desempenho das empresas, de maneira a garantir os níveis de investi-

mentos e serviços prestados à população.

15.1.1 15.1.2

ÁGUA NO MEU BAIRRO – Revisão do contrato da CEDAE para 

resolver problemas de captação, tratamento e distribuição, inclusive com 

redução de perdas, com investimentos em geradores que acabem com 

a intermitência e nova ETA no Imburo para atender a região Norte do 

Município, levando o abastecimento de água a toda a população.

15.2.1

VIVA MEU BAIRRO – Implantação de infraestrutura completa de 

saneamento ambiental, no âmbito do projeto Viva Meu Bairro, incluindo 

investimentos na Nova Holanda, Malvinas, Nova Esperança, Piracema, 

Águas Maravilhosas, Lagomar e arredores.

15.2.3

15.2.2
ESGOTAMENTO SANITÁRIO – Revisão do contrato com a BRK 

para implantação de rede de coleta e tratamento de esgoto em todo o 

Município, incluindo investimentos nas ETEs do Centro e Aeroporto, 

no intuito de levar a coleta e o tratamento a 100% do esgoto 

produzido. 

15.2.4
REGIÃO SERRANA – Diagnóstico, planejamento e estruturação de 

projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário que levem 

solução definitiva à Região Serrana.

15.2.5
EMPRESAS – Solução de fornecimento de águas cinzas para 

empresas para fins não potáveis, tais como em rega de plantas e 

limpeza, resultando em maior disponibilidade de água potável para a 

população.

15.1.3
Priorizar o acesso ao saneamento ambiental para a população mais 

carente, mediante o estabelecimento de metas de desempenho e novo 

cronograma de investimentos na revisão dos contratos com CEDAE e 

BRK, para promover a saúde e a sustentabilidade na Região Serrana e, 

no âmbito do projeto Viva Meu Bairro, nas Malvinas, Nova Holanda, 

Nova Esperança, Piracema, Águas Maravilhosas, Lagomar e em todas 

as comunidades em situação de vulnerabilidade social.

15.1.4

15.1

PROPOSTAS
15.2
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Além de sua sede, o Município de Macaé é formado pelos distritos 

de Cachoeiros de Macaé, Córrego do Ouro, Glicério, Frade e Sana. Os 

distritos do Sana, Frade e Glicério, localizados na porção Norte, 

apresentam uma topografia bem acentuada com altitudes que chegam 

até 1.800m. A área urbana, com uma orla de 22km e 70km2 de área, é 

bastante plana, com poucas elevações (máximo de 65m de altitude), 

estando a maior parte da cidade abaixo de 5m de altitude. Os desliza-

mentos são pouco frequentes, geralmente localizados nos pequenos 

morros da área urbana, causados por cortes irregulares da encosta, ou 

de forma isolada na Região Serrana. A diminuição drástica do nível de 

água do Rio Macaé nos meses de inverno já compromete a captação 

de água para abastecimento público e das empresas que dependem 

dele para as suas atividades.

Por outro lado, temos pontos de inundação historicamente bem 

conhecidos e recorrentes, tais como na Nova Esperança, Malvinas, Ilha 

Leocádia, Águas Maravilhosas, Ajuda de Baixo e no Canal do Capote, 

na Linha Verde. A alteração acentuada da intensidade e frequência de 

chuvas e o possível aumento do nível do mar causados pelas mudan-

ças climáticas podem amplificar esses problemas, tornando a cidade 

mais vulnerável. O sistema de drenagem urbana é relativamente novo 

quando comparado à idade do Município, mas por falta de investimen-

tos necessita de muita manutenção. A expansão desordenada e o 

adensamento populacional que causam a ocupação irregular de áreas 

de risco podem ainda agravar o problema de alagamentos nos 

próximos anos.

 A Defesa Civil local tem o diferencial de ter um corpo concursado, se 

comparada com outros municípios do Brasil, mas não possui recursos 

financeiros ou a infraestrutura necessária para atuar plenamente, o que 

desmotiva a equipe. Macaé ainda não tem um plano de contingência 

para os casos de desastres naturais, de emergências e grandes 

eventos, não havendo uma política pública de prevenção a catástrofes. 

Na verdade, infelizmente não estamos preparados para enfrentar um 

grande desastre de forma organizada, reduzindo o número de vítimas e 

os prejuízos causados.

Esse cenário pode mudar através do fortalecimento da Defesa Civil 

Municipal, que deve ajudar os gestores do Município a implantar 

políticas públicas para minimizar os impactos das inundações e de 

preparação aos desastres naturais. Para auxiliar no planejamento e 

monitoramento de ações, a base de dados georreferenciada deve ser 

reorganizada e atualizada, com informações disponibilizadas em tempo 

real para a população e gestores, de tal forma que possa subsidiar as 

suas decisões.

DRENAGEM URBANA
E PREVENÇÃO
DE DESASTRES
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Gerenciar a vazão dos corpos hídricos do Município, por meio da 

implantação de Plano de Manejo de Águas dos canais Campos-Macaé, 

Jurumirim, Virgem Santa, Capote, da Rede Ferroviária, da Foz do Rio 

Macaé e da Lagoa de Imboassica, entre outros, para minimizar impactos 

causados pelas enchentes recorrentes.

Recuperar e aprimorar o sistema de drenagem urbana, por meio da 

realização de obras estruturantes, inclusive com bacias de contenção 

de chuvas e revitalização de canais, para prevenir os alagamentos e 

evitar o desalojamento de pessoas, prejuízos a edificações e piora da 

mobilidade urbana.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Tornar a cidade mais segura, por meio do fortalecimento da Defesa 

Civil Municipal, da implantação do Plano de Proteção Civil e de seus 

planos de contingência, da promoção da cultura de prevenção de risco, 

além da integração dos controles de trânsito, alagamentos, emergên-

cias e segurança ao projeto Macaé Inteligente, para preparar a cidade, 

inclusive a população, para lidar com eventos adversos e desastres 

naturais.

16.1.1 16.1.2

MODERNIZAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM – Neste programa 

estão previstas a manutenção e a expansão da rede de drenagem 

pluvial, com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas inunda-

ções, considerando as possíveis mudanças climáticas. Serão realizadas 

obras de engenharia para diminuir a carga de água na rede de 

drenagem, tais como parques fluviais e piscinões. Essa iniciativa deve 

diminuir os impactos causados pelas inundações, tais como desaloja-

mento de pessoas, prejuízos a edificações, piora da mobilidade urbana 

e, em casos extremos, a perda de vidas.

CIDADE SEGURA – Trata-se de um conjunto de ações para tornar a 

cidade mais protegida para seus moradores tanto em relação aos 

eventos adversos quanto aos desastres naturais: (i) planos de 

contingência para emergências; (ii) programa de conscientização da 

população quanto aos riscos; (iii) manutenção e ampliação da rede de 

monitoramento de chuvas e rios; (iv) identificação e mapeamento de 

áreas de riscos. Esse programa vai reduzir o número de pessoas 

afetadas, as perdas financeiras e os danos causados anualmente por 

inundações em Macaé.

16.2.1 16.2.2

16.1.3

16.1

PROPOSTAS
16.2
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DEFESA CIVIL INTELIGENTE – O objetivo deste projeto é integrar 

processos por meio de sua transformação digital, para subsidiar com 

informação em tempo real tanto as ações da Defesa Civil quanto os 

usuários com as condições do tempo, riscos e ocorrências, no âmbito 

do projeto Macaé Inteligente. Será criada uma infraestrutura física e 

digital para a disponibilização de dados e informações e integração 

desses dados com a tecnologia de sensores distribuída em pontos 

estratégicos da cidade, além da oferta do aplicativo MacaAPP para a 

população.

16.2.3
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O Sistema Integrado de Transporte (SIT) do Município conta com a 

operação de uma concessionária, que atua no transporte rodoviário e é 

fiscalizada e auxiliada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Apesar de 

atualmente o Município dispor apenas do modo rodoviário de transporte 

público, existe na cidade uma linha ferroviária de transporte de carga 

desativada e grande aptidão por transporte não motorizado, que pode 

aproveitar a topografia urbana predominantemente plana. Por outro 

lado, Macaé possui uma grande extensão territorial, entre planícies e 

serra, que desafia o sistema de transporte para atender à demanda de 

seus distritos.

O último Plano de Mobilidade Urbana (PMU) elaborado para o 

Município data de 2015, com dados coletados antes da recessão 

econômica (2014-2016) e da crise da pandemia COVID-19 (2020). 

Sendo assim, vemos uma necessidade de atualização do planejamento 

da mobilidade urbana para os próximos anos, de forma a garantir o 

acesso ao transporte para todos os cidadãos, conforme determina a 

Emenda Constitucional 90/15 e deve ser o compromisso da próxima 

gestão em Macaé.

O Município conta com uma frota de 280 ônibus para atender a 

população de mais de 250 mil habitantes, com indicadores que, se 

comparados com outras cidades de médio porte no Brasil, indicam 

deficiência na oferta por transporte público. A distribuição modal ocorre 

da seguinte maneira: 66% das viagens de ônibus, 27% das viagens de 

automóveis e 7% das viagens por outros modos. Dados como o 

Índice de Passageiros por km (IPK), Km Realizados pelos Veículos e 

Passageiros por Veículo por Dia (PVD) evidenciam a necessidade de 

melhorar a disponibilidade de transportes de massa e/ou maior 

integração entre os modos de transporte.

Complementando o diagnóstico da mobilidade do Município, 

podemos elencar algumas forças que Macaé possui atualmente para 

desempenhar bom papel nesse setor, destacando-se a grande disponi-

bilidade de recursos financeiros, a disponibilidade de infraestrutura de 

diversos modos de transportes, topografia favorável na cidade, 

histórico de cultura da mobilidade não motorizada, distâncias relativa-

mente curtas nos trajetos urbanos e a descentralização dos serviços de 

trânsito e operação. Em contraste, observa-se a falta de planejamento 

estratégico para o setor, a fragilidade no contrato de concessão do 

transporte público (SIT), dependência de um único modo e somente de 

uma empresa de transporte coletivo, falta de integração entre os 

modais, inclusive não motorizados (pode-se pensar em bicicletários 

próximos aos pontos e terminais de ônibus, por exemplo), falta de 

conectividade de informações e tecnologia nos modos de transportes, 

inexistência de centro de integração de dados, gargalos na mobilidade 

privada e infraestrutura insuficiente para transporte de pequenas 

cargas urbanas.

17.
MOBILI-
DADE
URBANA
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Torna-se preocupante a situação da mobilidade urbana na cidade 

quando se consideram os desafios do aumento da densidade na sede 

municipal sem respectivo aumento da oferta, a falta de investimento em 

transportes sustentáveis, o possível crescimento acelerado da deman-

da por mobilidade com advento de novos empreendimentos de grande 

porte na cidade, a dependência de subsídio da passagem pelos 

usuários e os efeitos da pandemia do COVID-19 sobre o serviço de 

transporte público coletivo.

Precisamos aproveitar as oportunidades relacionadas à rápida 

evolução tecnológica da mobilidade, com possibilidade de implementa-

ção de centro de informações e integração de dados, além de estudar 

com mais profundidade e rigor técnico a viabilidade da ampliação do 

transporte de massa e integração modal com ativos que já estão 

disponíveis, inclusive com o VLT. Podemos, ainda, buscar opções de 

ampliação da arrecadação do setor com convênios e transferências, e 

avaliar a melhoria dos contratos e serviços de mobilidade urbana para 

Macaé, incluindo operações estruturadas por meio de Parceria Público-

-Privada (PPP). Os macaenses desejam e estão preparados para uma

mudança de hábitos, com uso de novas tecnologias e novos modos de

transportes. Construiremos juntos uma Macaé inteligente, capaz de ser

resiliente, sustentável e digital também no setor de Mobilidade Urbana.
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Revisar e implementar Plano Diretor de Mobilidade Urbana, com a 

constituição de um grupo de trabalho multidisciplinar, para atualizar os 

dados e produzir novas informações, indicadores e metas, em novo 

planejamento em diálogo com a sociedade, levando-se em consideração 

a Região Serrana e as futuras transformações urbanas, inclusive relacio-

nadas aos empreendimentos de grande porte, para oferecer melhores 

condições de mobilidade e qualidade de vida para a população.

Revisar o sistema e modelo de concessão do transporte urbano de 

Macaé, analisando a viabilidade do transporte sobre trilhos, por meio 

das diretrizes estabelecidas do novo Plano Diretor de Mobilidade 

Urbana, no intuito de aprimorar a qualidade do sistema de transporte 

público, promover a integração e incluir outros modos de transporte na 

cidade.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Aprimorar a gestão da mobilidade urbana do Município, por meio da 

implantação de centro de controle para monitoramento de trânsito, no 

âmbito da Macaé Inteligente, como forma de diagnosticar e agir sobre 

o sistema em tempo real, fornecendo dados para decisões de melhoria

contínua dos processos, inclusive com aplicativo e canais digitais para

interação com os usuários do sistema de transporte.

17.1.1 17.1.2

NOVO PLANO DE MOBILIDADE URBANA – Construir uma base de 

dados e informações municipais a partir de pesquisas, para balizar as 

medidas a serem implementadas no setor em curto, médio e longo 

prazo. Será necessária a atualização dos dados, de forma que os 

cenários sejam trazidos para a realidade pós-crises econômicas e da 

pandemia da COVID-19. A partir dos novos dados das pesquisas de 

origem-destino para transporte de passageiros e de cargas, será 

possível fazer o planejamento da mobilidade do Município com inclusão 

dos distritos da Serra macaense. Com esta proposta, pretende-se 

garantir menores tempos de viagem, mais conforto, segurança e 

redução de impactos socioambientais negativos, além de minimizar os 

impactos de novos e antigos empreendimentos de grande e pequeno 

porte na cidade.

REVISÃO DO MODELO DE CONCESSÃO SIT – O objetivo é revisar 

o modelo de concessão do transporte público e promover a integração

modal de forma a beneficiar os usuários de acordo com as diretrizes do

novo Plano de Mobilidade Urbana. Serão analisadas opções de

modelos de concessão para transporte público compatíveis com os

anseios municipais, considerando o aumento da tecnologia embarcada

nos veículos e a viabilidade da inclusão de outros modos de transporte

na cidade, com aproveitamento da malha ferroviária já existente, como

o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Além disso, espera-se readequar as

linhas de ônibus já existentes de forma a otimizar os trajetos (linha

troncal norte-sul) com linhas alimentadoras de veículos de menor

capacidade para penetrar nos bairros residenciais e locais de maior

densidade.

17.2.1 17.2.2

17.1.3
Incentivar o transporte não motorizado, com a implementação de 

novos modos e melhoria da infraestrutura para pedestres e ciclistas, 

levando-se em consideração o trânsito, a acessibilidade e o acesso ao 

comércio local, com a intenção de promover a mobilidade urbana 

sustentável e melhoria da qualidade no deslocamento pelo Município.

17.1.4

17.1

PROPOSTAS
17.2
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MOBILIDADE INTELIGENTE – O objetivo deste projeto é integrar 

processos por meio de sua transformação digital, para subsidiar com 

informação em tempo real tanto as ações da Secretaria de Mobilidade 

Urbana quanto os usuários com as condições de tráfego das vias e 

ocorrências, no âmbito do projeto Macaé Inteligente. Será criada uma 

infraestrutura física e digital para a disponibilização de dados e informa-

ções sobre a mobilidade do Município, integração desses dados com a 

tecnologia embarcada dos veículos de transporte coletivo e otimização 

dos sistemas de transporte, como estacionamento inteligente e rede 

semafórica. Espera-se prover maior agilidade e maior assertividade na 

tomada de decisão dos gestores públicos. 

MACA APP MOBILIDADE – Aplicativo interativo para os usuários do 

sistema, com informações sobre linhas, horários, situações de 

alagamento e emergência. Para os usuários, a experiência será 

inovadora e facilitadora dos sistemas de transporte inteligentes, 

reduzindo custos, tempo de viagens, trânsito e melhorando o conforto 

no deslocamento.

17.2.3 17.2.4

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – Promover o transporte não motori-

zado como forma de integração do transporte de massa no trajeto “porta 

a porta” e como opção turística. Neste projeto haverá ações que incenti-

vem a caminhada e o uso da bicicleta em viagens curtas, de forma 

integrada às estações do transporte coletivo, tais como o aumento da 

infraestrutura para pedestres e cicloviária seguras, mais a construção de 

bicicletários junto aos terminais de ônibus, além de parcerias com o setor 

privado para a oferta de bicicletas e patinetes compartilhados. Será 

realizada uma revisão da malha de ciclovias para que os modais sejam 

integrados de forma inteligente, evitando-se efeitos negativos sobre o 

trânsito e o comércio local. Espera-se elevar a qualidade de vida e a 

segurança no trânsito da cidade, promovendo o transporte sustentável 

em benefício da saúde dos macaenses.

17.2.5
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Além de um compromisso com o futuro, a atenção à juventude 

macaense estará entre as nossas maiores forças de resiliência. Nossa 

proposta é gerar oportunidades para que o fim do ensino médio seja o 

início de uma bela jornada, em que nossas moças e rapazes possam 

desenvolver seus talentos e aptidões, acessar o conhecimento e evoluir 

de forma saudável, preparando-se para os desafios de um mundo 

extremamente competitivo e em constante transformação. 

Já abordamos diversas diretrizes e propostas para a juventude nos 

temas apresentados até aqui, mas gostaríamos de recapitular e 

destacar a importância desse grupo, que participou ativamente na 

formulação do plano, demonstrando interesse, disposição e intensida-

de. Discutimos juntos a centralidade do emprego e de uma nova 

formação, que além de gerar oportunidades no setor de óleo e gás 

prepare nossos jovens para lidarem com tecnologia e empreendedoris-

mo em diversos setores. Mais ainda, falamos de uma formação que 

seja atrativa para aqueles jovens seduzidos pela criminalidade, para os 

que não tiveram a sorte de nascer nos ambientes mais favoráveis, para 

todos os jovens, uma formação para a vida.

Dentre as propostas apresentadas neste Plano de Governo, 

podemos destacar algumas desenhadas especialmente para a juventu-

de, tais como a Escola-Modelo, Ensino Digital, as Bolsas de Estudo, 

Universidade do Trabalhador, os Centros de Cultura, Esporte e Lazer, 

Projeto 100, EMART, Geração de Talentos, Macaé Tech e as Incubado-

ras de Empresas. Mobilizaremos ações em todas as secretarias, 

sobretudo Educação e Cultura, Esportes e Políticas Sociais, para 

trabalharem de forma integrada, utilizando o contraturno escolar para 

otimizar espaços e tempo. Os jovens serão preparados para a conquis-

di

acompanhamento psicopedagógico, cultural e esportivo, sendo 

estimulados no desenvolvimento de seus talentos e aptidões para se 

tornarem profissionais respeitados e felizes.

Para que essas propostas realmente produzam o resultado deseja-

do, precisaremos estabelecer um canal de diálogo permanente com a 

juventude macaense, com as empresas e com toda a sociedade. Com 

a participação de todos, poderemos monitorar e aprimorar os progra-

mas e ações, reformulando ano a ano o plano municipal para 

a juventude. 

Estamos prontos para colocar as nossas propostas em curso 

porque, como foi muito bem colocado certa vez por um dos jovens 

participantes dos nossos encontros, “sabemos que o futuro começa 

agora”!

JUVENTUDE E
RESILIÊNCIA
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ta dos seus sonhos, tendo acesso a recursos digitais, formação e 

capacitação profissional, línguas, acompanhamento psicopedagógico, 

cultural e esportivo, sendo estimulados no desenvolvimento de seus 

talentos e aptidões para se tornarem profissionais respeitados e felizes.
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