


Com planejamento, responsabilidade e foco demos o 

primeiro passo na construção da Niterói Que Queremos. 

Na primeira fase desse processo foram definidas metas 

de curto, médio e longo prazos em um grande plano 

estratégico, no qual o objetivo é fazer de Niterói uma 

cidade organizada e segura, saudável , escolarizada e 

inovadora, próspera e dinâmica, vibrante e atraente, 

inclusiva e eficiente e comprometida.

Agora, com os resultados  obtidos no primeiro ciclo, o 

grande desafio é garantir o alcance das metas pactuadas 

para 2020, sem perder de vista o compromisso com a visão 

de futuro da “melhor cidade para se viver e ser feliz”. 

Para isso, uma nova carteira de projetos estruturadores 

foi construída e conduzirá a atuação prioritária da 

Prefeitura pelos próximos quatro anos.

Vamos em frente na busca por uma cidade com mais 

qualidade de vida para seus moradores.



O desafio de fazer de Niterói a melhor cidade do Brasil 
para se viver e ser feliz já começou! Fizemos o “dever de 
casa” superando crises e obstáculos, modernizando a 
administração municipal.  Nos próximos anos, novas metas 
estão traçadas e vamos  trabalhar com objetivo de garantir a 
efetiva realização de tudo que foi planejado.

Para manter nossa gestão dinâmica, inovadora e sustentável, 
vamos consolidar as ações estratégicas aumentando a 
transparência e o diálogo com os diferentes segmentos da 
sociedade civil niteroiense.

Concluir a TransOceânica – principal obra de mobilidade da 
Região Oceânica de Niterói – e melhorar a capacidade de 
locomoção em toda a cidade; urbanizar e revitalizar espaços 
públicos; ampliar e tornar cada vez mais eficiente a cobertura 
de atendimentos da Saúde; potencializar   a qualidade da 
educação; e levar o município ao 1º lugar no ranking do Ideb 
para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro; promover a 
inclusão social e reduzir o déficit das unidades habitacionais; 
fortalecer a oferta de investimentos e dinamizar a economia 
local; incentivar o empreendedorismo; gerar emprego e renda; 
otimizar os gastos públicos; investir no turismo e cultura.

Esses e outros compromissos , que estão a seguir, são a 
prioridade da nossa gestão   até 2020,   em busca de uma Niterói  
ainda melhor para se viver e ser feliz .
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A maior obra viária da cidade não só já saiu do papel como 

está em pleno vapor!   A TransOceânica, principal projeto de 

mobilidade da Região Oceânica, será totalmente concluída 

em 2018 e vai transformar ainda mais a vida dos niteroienses!  

A implantação de sistemas de monitoramento e  sinalização 

semafórica; implantação de novas ciclovias, instalação das 

13 Estações do BHS;   pavimentação e drenagem em bairros 

da Região Oceânica  estão entre as metas da nossa gestão, 

que inclui, também, um estudo de viabilidade de modal 

interurbano   no sentido  Charitas-Centro; a revitalização d os 

Terminais das Barcas e a conclusão das  obras do Mergulhão 

da Praça Renascença - Centro / região Norte. 

Na área da segurança, vamos ampliar e tornar cada vez 

mais efetiva a atuação da Guarda Municipal junto à Polícia 

Militar, além de promover um plebiscito sobre  o armamento 

da Guarda Municipal. Novas equipes atuarão no Centro 

Integrado de Segurança Pública (CISP), que será ampliado 

com portais de vigilância em todas entradas de Niterói. Essas 

e outras ações vão cooperar com as forças de segurança 

pública e garantir mais qualidade de vida.

ORGANIZADA
E SEGURA
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Mobilidade 
Urbana,

Para efetivar as ações de melhoria da mobilidade urbana na 
cidade, reduzindo o tempo de deslocamento das pessoas, 
vamos realizar um estudo de viabilidade de transporte 
Charitas-Centro; revitalizar os terminais das barcas e 
reivindicar ao governo do Estado tarifas mais acessíveis; 
elaborar um Plano de mobilidade; além de concluir e 
inaugurar as obras do Mergulhão da Praça Renascença em 
parceria com a concessionária EcoPonte. A ampliação dos 
semáforos inteligentes e faixas reversíveis, além de ações 
de conscientização, serão medidas práticas do Centro de 
Controle Operacional (CCO) do Trânsito, que vão contribuir 
para reduzir os pontos de engarrafamento e melhorar o 
fluxo nas principais vias da cidade.

Niterói Mais Segura
Implementar ações que contribuam para a redução dos 
índices de criminalidade em diferentes frentes de atuação 
é o foco do programa Niterói Mais Segura. Para isso, vamos 
ampliar o efetivo da Guarda Municipal, que já dobrou entre 
2013 e 2016, até o máximo permitido por lei. Um Centro de 
Formação e Qualificação da Guarda Civil Municipal será 
destinado à capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais, 
que atuarão de forma integrada com as forças de segurança 
pública do Estado. Mantendo sempre o diálogo com os 
niteroienses, será realizado um plebiscito sobre o armamento 
dos nossos guardas municipais. Inaugurado em 2015, o 
Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) ganhará 
novas equipes e terá o Observatório de Segurança Pública 
de Inteligência funcionando como um Núcleo de Inteligência, 
ampliando o monitoramento permanente da cidade com a 
instalação de portais de segurança em todas as entradas da 
cidade. Nos próximos anos, serão implantados aplicativos de 
reconhecimento facial e um programa de atuação permanente 
das Tropas Especiais/ Especializadas da PM e da Polícia Civil, 
que contará com aporte financeiro da Prefeitura.

Ampliar, até o limite permitido pela lei, o número de 
guardas municipais;
Implementar Centro de Formação e Qualificação da 
Guarda Civil Municipal;
Implantar Programa de Atuação Permanente das Tropas 
Especiais/Especializadas da PMERJ e PCERJ com aporte 
financeiro da Prefeitura;
Implantar os portais de Segurança nas entradas da cidade
Implementar aplicativos de reconhecimento facial;
Realizar plebiscito sobre armamento da Guarda Municipal.

Realizar estudo de viabilidade de transporte 
Charitas-Centro;
Concluir o Mergulhão da Praça Renascença 
em parceria com a EcoPonte;
Revitalizar os terminais das barcas com tarifa 
mais acessível e integrada em Charitas;
Elaborar o Plano de Mobilidade;
Implementar sistemas Inteligentes de 
trânsito em todas as regiões de Niterói.
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Niterói de 
Bicicleta – 2ª Fase
A segunda fase do projeto Niterói de Bicicleta, que tem por 

objetivo consolidar Niterói como cidade modelo em incentivo 

ao transporte cicloviário, prevê a instalação de bicicletários 

e paraciclos em pontos estratégicos, além do sistema de 

bicicletas compartilhadas. A meta até 2020 é alcançar a marca 

de 100 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas em 

toda a cidade, incluindo 57 quilômetros na Região Oceânica, 

por meio do projeto Pro Sustentável. Vamos, ainda, elaborar 

e implantar um Plano de Cicloturismo Municipal e realizar, 

anualmente, uma campanha educativa sobre os benefícios 

do uso da bicicleta como meio de transporte. 

TransOceânica
As obras da TransOceânica, principal projeto de mobilidade 

da Região Oceânica de Niterói, têm previsão de conclusão 

em 2018. O corredor viário terá uma extensão de 9,3km 

e contará com 13 estações de BHS - com faixa exclusiva 

para ônibus, duas para o trânsito convencional e uma 

para ciclovia. A maior obra viária da história do município 

prevê, ainda, a implantação de sistemas de monitoramento; 

sinalização semafórica e iluminação; criação de ciclovias e 

bicicletários; além de drenagem e pavimentação de todos 

os bairros da Região Oceânica. A abertura das duas galerias 

do Túnel Charitas-Cafubá foi o grande marco da primeira 

fase do projeto, encurtando em mais da metade do tempo as 

distâncias entre a Zona Sul e a Região Oceânica.

Concluir a TransOceânica com 9,3 km  
de extensão e faixa exclusiva para ônibus;
Implantar sistemas de monitoramento, 
sinalização semafórica e iluminação;
Instalar mais 11 Estações do BHS;
Implantar sistema cicloviário  
e bicicletários cobertos.

Alcançar a marca de 100 km de rotas cicláveis 
em toda a cidade;
Instalar novos bicicletários e paraciclos;
Implantar Sistema de Bicicletas 
Compartilhadas;
Elaborar e implantar Plano de Cicloturismo 
Municipal;
Realizar anualmente campanha educativa de 
sobre uso da bicicleta.
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Requalificação 
Urbana do Centro
O projeto de Requalificação Urbana do Centro consiste em 
promover intervenções urbanísticas e de infraestrutura 
para melhorar as condições habitacionais e atrair novos 
moradores para a região central da cidade. As ações 
incluem revitalização e modernização da Praça Arariboia; 
reurbanização e ampliação da Avenida Marquês do Paraná 
e a urbanização da orla entre a Ponta D’Areia e a Boa 
Viagem. Com a meta de aumentar a população residente 
no Centro e ampliar o número de licenças para construção 
de novas edificações na região, a Prefeitura vai revitalizar 
o parque de iluminação pública de Niterói por meio de 
parceria público-privada.

Revitalizar a Praça Arariboia;
Reurbanizar e ampliar a Avenida Marquês do 
Paraná;
Urbanizar a Orla entre Ponta D’Areia e a Boa 
Viagem;
Atrair moradores para o Centro;
Ampliar o número de licenciamentos para 
construção de novas edificações no centro;
Revitalizar o parque da iluminação pública por 
meio de PPP.
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Niterói Cidade 
Resiliente
Aumentar a capacidade de resistência e recuperação de 
áreas afetadas por desastres naturais, atuar de forma 
estruturante na redução e prevenção de ocupações em 
áreas de risco e alcançar o selo de ‘Cidade Resiliente’ são 
as metas do projeto Niterói Cidade Resiliente até 2020. Para 
isso, serão realizadas obras de contenção de encostas e 
drenagem com o objetivo de reduzir as áreas de risco. Um 
protocolo de atuação conjunta entre Defesa Civil, Assistência 
Social e Habitação será estabelecido para reduzir as 
moradias vulneráveis. Serão implementadas ações de 
prevenção à ocupação irregular, e, ainda, preparadas 
unidades de emergência para casos de desastres além de 
regular o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Realizar obras de contenção de encostas e 
drenagem visando reduzir áreas de risco;
Implementar ações de fiscalização e prevenção 
à ocupação irregular;
Preparar as unidades de emergência para 
atuação em caso de desastre;
Regulamentar o Sistema Municipal de 
Proteção e Defesa Civil;
Alcançar o selo de “Cidade Resiliente”.
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Comunidade 
Cidadã 
Por meio do projeto Comunidade Cidadã, vamos 

implementar ações de urbanização nas principais 

comunidades de Niterói: Preventório; Morro do Estado; 

e Vila Ipiranga, proporcionando medidas de inclusão 

produtiva. O objetivo é ampliar a qualidade de vida dos 

moradores dessas áreas e contribuir para o crescimento 

e ordenamento da cidade.

Realizar novo ciclo de obras de urbanização 
das comunidades do Preventório, Morro do 
Estado e Vila Ipiranga;
Realizar ações de inclusão produtiva e 
desenvolvimento local.
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Ampliar a taxa de cobertura do Médico de Família para 
100% do público – alvo do município é uma das prioridades 
da nossa gestão até 2020.

Já conseguimos passar de 63% para 80% a cobertura das 
equipes médicas até aqui,  investindo em novas unidades 
do Programa Médico de Família e priorizando ações da 
atenção básica. 

Acreditamos que trabalhar de forma preventiva é a melhor 
maneira de garantir a saúde da população. Por isso, 
estão entre as nossas metas: implementar a Fundação 
Estatal de Saúde; disponibilizar um sistema de prontuário 
eletrônico ;   oferecer salas de vacinas informatizadas ; criar 
o programa Remédio em Casa ; modernizar a maternidade 
municipal Alzira Reis; criar o Centro de Atendimento à 
Saúde da Mulher e o Centro Municipal de Imagens. 

Além disso, vamos promover ações de incentivo à ligação 
das residências à rede de esgoto e criar novas estações 
de tratamento, alcançando a meta de município com 100% 
de área com abastecimento  de água e esgoto  t ratado .  

 Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população 
é melhorar diretamente a qualidade de vida das pessoas .

SAUDÁVEL
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Saúde Mais 
Moderna
Com o salto de cobertura que o Programa Médico de 

Família realizou de 2013 a 2016, Niterói chegou a 80% 

de cobertura de atendimento. A meta até 2020 é chegar 

a 100%, garantindo uma excelência do atendimento em 

saúde e investimentos na prevenção. Por meio do projeto 

Saúde Mais Moderna, nossa gestão vai implementar a 

Fundação Estatal de Saúde, o sistema de prontuário 

eletrônico e criar salas informatizadas de vacinação.

Implementar a Fundação Estatal de Saúde;
Implementar sistema de prontuário eletrônico 
e salas informatizadas de vacinação;
Atingir 100% de cobertura do Médico de 
Família para o público alvo;
Implantar o Centro Municipal de Imagem.
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Nova 
Maternidade 
Alzira Reis
Com a criação da nova maternidade municipal Alzira Reis 

será possível ampliar o número de partos humanizados – 

recomendados pelo Ministério da Saúde – e a implantação 

de uma política pública que incentive o aleitamento 

materno desde a primeira hora de vida dos bebês, metas 

para reduzir a taxa de mortalidade infantil e melhorar 

ainda mais o atendimento na saúde da mulher.

Ampliar e modernizar a Maternidade  
Alzira Reis;
Implantar o Centro de Atendimento à Saúde 
da Mulher.
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Ligado
na Rede
Outra importante meta até 2020 é ampliar o acesso 

efetivo à rede de saneamento básico. Por meio do projeto 

Ligado na Rede vamos promover ações de incentivo 

das residências à rede de esgoto, estruturar o Plano 

Municipal de Saneamento Básico, implantar as Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETEs) do Sapê e do Badu, 

alcançando a meta de 100% de água e esgoto tratados.

Remédio
Em Casa
O programa Remédio em Casa vai facilitar o 

acesso à medicação para a população mais 

vulnerável, com estratégia de entrega na 

residência das pessoas, especialmente para os 

idosos, público que normalmente mais precisa 

dos medicamentos.

Incentivar a ligação das residências à  
rede de esgoto.
Estruturar o Plano Municipal de Saneamento
Implantar as  ETE’s Sapê e Badu.

Implementar estratégias de entrega de 
medicamentos nas residências, com 
abordagem; especial para idosos  e pessoas 
com deficiência.
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Com o objetivo de consolidar a excelência em Educação 

e ser reconhecida como uma das cidades mais 

escolarizadas e inovadoras do país, Niterói vai investir, 

até 2020, em projetos como o Educar Melhor, que visa a 

ampliar a qualidade do ensino na rede pública e levar o 

município ao 1º lugar no ranking do Ideb para a Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.

Outra importante ação é a Península do Conhecimento, 

programa voltado para os jovens. A meta é criar uma 

área de inovação para que empresas possam atuar em 

conjunto com a Universidade Federal Fluminense (UFF) 

e fomentar ações que gerem emprego e renda.

Para uma educação conhecedora e avançada, vamos 

ampliar o acesso à internet em todas as unidades e espaços 

públicos de ensino com conexão de alta velocidade. 

Dessa forma, será possível garantir uma educação de 

alta qualidade, em um ambiente inovador, criativo e 

tecnológico nas escolas municipais da rede pública. 

ESCOLARIZADA
E INOVADORA
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CARTEIRA DE PROJETOS 2013 – 2016

Educar Melhor
Niterói trabalha buscando excelência em educação 

para ser reconhecida como uma cidade escolarizada 

e inovadora. Nesse contexto, implementará o Projeto 

Educar Melhor, com o objetivo de melhorar a qualidade 

da educação na cidade, elevando o município ao primeiro 

lugar da Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 

avaliações de larga escala. 

Para tanto, serão desenvolvidas ações de qualificação dos 

professores, modernização tecnológica da rede municipal e 

expansão de vagas em horário integral, acompanhamento do 

desenvolvimento do trabalho pedagógico e a aprendizagem 

dos alunos, orientar ações propostas pelas unidades de 

educação e pelas equipes do nível central, equipar as 

unidades escolares com recursos tecnológicos com vista 

à melhoria do processo de ensino e aprendizagem, realizar 

formação continuada de professores objetivando incorporar 

as tecnologias digitais à prática pedagógica, ampliar vagas 

em horário integral para o ensino fundamental I e II por meio 

da reorganização de vagas na rede e alcançar o primeiro lugar 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro em avaliações de 

larga escala como o Ideb.

Inova Niterói
Inovação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer 

cidade. E foi para isso que a Prefeitura elaborou o projeto Inova 

Niterói, cujos objetivos são implementar um polo científico, 

o Península da Inovação, em parceria com a Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e a iniciativa privada, incentivar 

a criação de novas empresas de tecnologia, as startups e 

desenvolver ações de ciência e tecnologia para crianças e 

jovens inseridos nesse programa.

Equipar as unidades escolares com recursos 
tecnológicos;
Realizar formação continuada de professores, 
objetivando incorporar as tecnologias digitais à 
prática pedagógica;
Ampliar vagas em horário integral para o ensino 
fundamental I e II; 
Alcançar o primeiro lugar da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro em avaliações de larga escala.

Estruturar a Península da Inovação em 
parceria com a UFF e a iniciativa privada;
Estimular a criação e consolidação de 
um ecossistema de inovação tecnológica, 
empreendedorismo e Startups;
Desenvolver ações de Ciência e Tecnologia 
para a crianças e jovens nesse ecossistema 
de inovação.
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Plataforma Digital 
da Engenhoca
Democratizar o acesso às novas tecnologias de educação e 
comunicação são pontos importantes para o desenvolvimento 
da aprendizagem de todos.  A implantação da Plataforma 
Digital da Engenhoca e o Novo Campo de São Jorge tem 
essa finalidade, permitindo que crianças, jovens e adultos 
aprendam a utilizar essas ferramentas e, consequentemente, 
ampliem suas expectativas e possibilidades de ingresso no 
mercado de trabalho.

Na Zona Norte, a Plataforma Digital da Engenhoca vai oferecer 
cursos, atividades variadas e oficinas de capacitação para a 
população local, sobretudo com foco em jovens não inseridos 
no mercado de trabalho ou não matriculados na rede de ensino.

Construir a Plataforma Digital na Engenhoca;
Oferecer cursos presenciais e online nas 
áreas de tecnologia e inovação;
Implementar a acessibilidade nos 
equipamentos tecnológicos com softwares 
e dispositivos apropriados que facilitem a 
inclusão das pessoas com deficiência.
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Para que Niterói se mantenha próspera e dinâmica nos 

próximos anos é fundamental fomentar o desenvolvimento 

do comércio e do turismo. Com a implantação de projetos 

capazes de atrair investimentos e novos negócios, 

a ampliação da arrecadação municipal de forma 

responsável, parcerias com o setor privado e o estímulo 

ao empreendedorismo, será possível gerar novos postos 

de trabalho e mais renda para o município.

A criação do Mercado Municipal Feliciano Sodré, que 

possibilitará a revitalização de uma importante área 

do município; a construção de um amplo centro de 

convenções e o estímulo à atividade turística estão entre 

as metas da atual gestão para que a cidade siga no rumo 

do desenvolvimento e seja capaz de  efetivar a abertura de 

novos negócios e ampliar o mercado de oportunidades.

PRÓSPERA
E DINÂMICA
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Mercado 
Municipal 
Feliciano Sodré
Localizado numa região de fácil acesso, o Mercado 

Municipal  Feliciano Sodré terá papel indutor da 

requalificação e da revitalização da área entre a Rua 

Feliciano Sodré, a Alameda São Boaventura e a Avenida 

do Contorno, recentemente duplicada.

Após décadas de abandono, um projeto de Parceria 

Público-Privada vai transformar o espaço no Mercado 

Municipal, tomando por base modelos bem-sucedidos 

dessa natureza já implantados em outras cidades.  

Implementar, por meio de PPP, um Mercado 
Municipal na Avenida Feliciano Sodré; 
Revitalizar a área compreendida entre a Rua 
Feliciano Sodré, a Alameda São Boaventura e 
a Avenida do Contorno.
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Centro de 
Convenções
Dentro da estratégia de atrair novos investimentos, a 

cidade precisa oferecer infraestrutura para a realização 

de atividades ligadas aos setores produtivo e gerador de 

renda. Por isso a necessidade de criação de um Centro 

de Convenções para a realização de feiras, seminários e 

eventos que permitam a empresários e empreendedores, 

utilizar esse espaço dentro do município.

Valendo-se de sua frente marítima e da proximidade 

do aeroporto Santos Dumont e da oferta de meios de 

transporte variados, Niterói pode oferecer um moderno 

centro de convenções por meio de uma Parceria Público 

Privada (PPP).

Nova Orla
Cidade conhecida por suas belezas naturais, Niterói possui uma orla especial, 

com belas praias em áreas urbanas e outras em regiões ainda pouco ocupadas. 

Valorizar esses cenários é fundamental para tornar a região mais agradável 

para a população e turistas. 

A Revitalização da Orla é a ferramenta que vai possibilitar a melhoria das 

condições das praias e da qualidade dos serviços oferecidos. Os estabelecimentos 

à beira mar serão modernizados e padronizados, dando à toda extensão da 

orla uma unidade visual. Melhoria da iluminação pública e regulamentação de 

construções fazem parte dessa iniciativa. 

A vegetação nativa também será recuperada, devolvendo às praias o aspecto 

mais natural de antes da ocupação humana. 

Criar Centro de Convenções por meio de uma 
Parceria Público Privada (PPP).

Revitalizar a orla da cidade, promovendo melhor infraestrutura e 
maior atratividade a seu uso;
Modernizar e padronizar os estabelecimentos à beira mar.
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Destino Niterói 
Niterói se destaca no estado e no Brasil por sua bela 

geografia. A cidade também oferece um leque de opções 

culturais e de lazer, como museus, locais e construções 

históricas, além de praias e montanhas. 

Um dos objetivos do projeto Destino Niterói é estruturar um 

calendário de eventos apoiando iniciativas que divulguem o 

município e atraiam turistas, tanto a lazer como a negócios. 

Essa é uma das metas para o quadriênio 2017-2020. 

Estabelecer protocolos de atuação turística com cidades 

vizinhas, especialmente o Rio de Janeiro, e promover a 

divulgação de Niterói nacional e internacionalmente são 

ações complementares desse projeto.

Estruturar calendário de eventos para a cidade;
Estabelecer protocolos de atuação turística com 
outras cidades;
Divulgar nacional e internacionalmente Niterói 
em grandes eventos;
Estruturar e promover o turismo religioso.
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Novos Negócios
O crescimento de uma cidade e de sua economia está 
diretamente atrelado à chegada de novos investimentos e o 
consequente aumento da arrecadação municipal. Para garantir 
o crescimento sustentável de Niterói, a prefeitura elaborou o 
projeto Novos Negócios para conseguir mais investimentos, 
atrair novas empresas e incrementar a receita da cidade.

Entre as ações planejadas estão a Rota Gastronômica

da Região Oceânica e a estruturação do Centro de Moda.

Revitalizar o polo pesqueiro, retomar as atividades do porto 
e dos estaleiros por meio da dragagem do canal de São 
Lourenço e criar a Niterói Negócio, uma agência de fomento 
específica para acompanhar esses programas, são algumas 
das iniciativas propostas.

Promover ações para elevar a arrecadação 
municipal, gerar empregos e fomentar a 
economia local;
Criar a Niterói Negócios; 
Revitalizar o polo pesqueiros e atividades dos 
estaleiros;
Criar a Rota Gastronômica da Região Oceânica;
Implantar o Centro de Moda; 
Licenciar atividades de cervejarias artesanais;
Realizar a dragagem do Canal de São Lourenço.
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As belezas naturais de Niterói contribuem  em   todos os 

projetos de desenvolvimento que o município planeja 

implantar  até 2020. Uma cidade vibrante e atraente precisa 

ter como foco investimentos em infraestrutura, proteção e 

recuperação de ecossistemas, mobilidade e conservação, 

lazer, cultura e sustentabilidade.

Os próximos passos incluem o projeto Região Oceânica 

Sustentável, que prevê recuperação de trilhas, do Parque 

Orla de Piratininga, implantação de postos salva-vidas nas 

praias e novos acessos à orla, entre outras ações. Mais uma 

importante iniciativa será o Niterói Eco Social, que envolverá 

jovens em situação de risco social em projetos de prevenção 

e recuperação de ecossistemas.

 Municipaliza r o Caio Martins , transformando-o  em um 

espaço de convivência esportiva e lazer urbano e reformar 

a infraestrutura da Concha Acústica também são metas 

importantes para atrair eventos e potencializar a utilização 

desses espaços para atividades culturais e de lazer para 

os niteroienses e visitantes.

VIBRANTE
E ATRAENTE
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Região Oceânica 
Pró Sustentável
Implantado no quadriênio 2013-2016 o programa Região 
Oceânica Sustentável, que já realiza importantes investimentos 
em infraestrutura na cidade, terá como foco principal até 2020  
a proteção, a conservação, a recuperação de ecossistemas, 
o aumento dos equipamentos de lazer, o estímulo à 
economia verde, bem como a criação de alternativa para a 
mobilidade urbana através da expansão da malha cicloviária. 
Todas as ações visam a tornar a região uma referência em 
sustentabilidade urbana. 

Entre as ações previstas estão a renaturalização da Bacia do 
Rio Jacaré; a promoção do ecoturismo e a gestão das praias 
e, também, o plano de gestão ambiental, que compreende 
os estudos e atividades necessárias ao manejo e ao 
monitoramento de rios, lagoas e praias, além da implantação 
do Parque Orla Piratininga. Completam a meta, a construção 
de áreas de lazer no entorno da lagoa e a drenagem e a 
pavimentação de todos os bairros da Região Oceânica, Rio do 
Ouro e Pendotiba.

Implantar o Centro de Referência em 
Sustentabilidade Ambiental Urbana;
Promover ações de recuperação e implantar 
parques nas lagoas de Piratininga e Itaipu;
Realizar a drenagem e pavimentação de todos 
os bairros da Região Oceânica, Rio do Ouro e 
Pendotiba;
Renaturalizar a Bacia do Rio Jacaré
Instalar novos equipamentos de lazer.
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Concha
Acústica Viva
A Concha Acústica de Niterói tem um importante papel 
na promoção esportiva e cultural da cidade. E a sua 
requalificação vai ampliar ainda mais essa função.

O projeto Concha Acústica Viva será responsável pela reforma 
e modernização do espaço, oferecendo mais atividades para 
seus frequentadores, sejam eles crianças, jovens ou idosos, 
e atraindo novos eventos para o local.

Niterói Cultural
No período de 2017 – 2020, algumas das principais entregas 

programadas são as municipalizações de importantes 

patrimôminos da cidade como o Museu e Palácio do Ingá 

e a Biblioteca Estadual Parque (já realizada).

Outras ações importantes serão a finalização do 

auditório, museu e espaço público do Centro Petrobrás 

de Cinema, e ampliação dos mecanismos de fomento às 

atividades culturais.

Municipalizar o Museu Palácio do Ingá;
Municipalizar a Biblioteca Estadual; 
Finalizar o auditório e museu do Centro 
Petrobras de Cinema;
Ampliar os mecanismos de fomento a cultura, 
através da lei municipal de incentivo a 
cultura;
Implantar equipamentos culturais na Região 
Norte e Oceânica.

Reformar e Modernizar a Concha Acústica
Promover eventos e atividades esportivas e 
culturais para potencializar a utilização do 
espaço.
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Niterói Eco Social
Incentivar a inclusão social de pessoas em situação 
de vulnerabilidade por meio da ecologia é a meta do 
programa Niterói Eco Social, que vai promover ações como 
reflorestamento e prevenção de erosão em encostas, 
preservação de ecossistemas e combate à ocupação irregular.

O público-alvo do programa são jovens não inseridos no 
mercado formal de trabalho e que não estejam matriculados 
na rede de ensino. A Prefeitura promoverá cursos de 
capacitação profissional para os jovens que receberão 
remuneração por serviços prestados.

Entre as ações a serem implementadas estão ainda: formar o 
grupo de jovens Guardiões das Águas e Nascentes; promover 
ações de Educação Ambiental, com ênfase nos temas do lixo 
e incêndios em vegetação; implementar serviços de apoio à 
gestão de áreas protegidas; realizar cursos de capacitação 
profissionalizante.

Reflorestar encostas e implantar áreas 
verdes, com envolvimento dos jovens;
Formar o grupo de jovens Guardiões das 
Águas e Nascentes;
Promover cursos de capacitação 
profissionalizante.

Enseada
Limpa - 2ª Fase
O projeto Enseada Limpa foi criado com o objetivo de melhorar 

as condições da enseada de Jurujuba por meio de ações 

integradas e coordenadas, tornando-a a primeira área da 

Baía de Guanabara a ser totalmente despoluída, garantindo a 

melhoria de qualidade de vida da população dessa região.

Coordenado pela Prefeitura de Niterói, e executado em parceria 

com empresas públicas, privadas, organizações do terceiro 

setor, representantes da sociedade civil e com outros órgãos 

públicos com o INEA, o projeto contribuiu, nos últimos quatro 

anos, na elevação do índice de balneabilidade da enseada de 

Jurujuba para uma média anual de 41,68% em 2016.

Nessa segunda fase será implementado um projeto-piloto 

de saneamento em favelas, em Salinas - Jurujuba. A essa 

iniciativa serão conjugadas ações permanentes e integradas 

de educação ambiental nas unidades municipais de educação 

da região da bacia contribuinte à enseada de Jurujuba. A 

campanha Recicla Niterói será ampliada e um estudo de 

viabilidade sobre turismo de base comunitária na enseada de 

Jurujuba vai ser elaborado. Por fim o controle de despejo de 

efluentes em cursos d’água e rede fluvial será intensificado 

nos restaurantes locais.

Atender com educação ambiental e coleta 
seletiva, 100% das unidades municipais de 
educação da  regiaõ da Enseada de Jurujuba;
Ampliar a campanha Recicla Niterói;
Fortalecer a fiscalização sobre o despejo 
de efluentes em cursos d´água ou em rede 
pluvial;
Implementar projeto piloto de saneamento na 
comunidade Salinas.
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Novo Caio Martins
Maior complexo esportivo da cidade, o Caio Martins, 

inaugurado em 1941, vem sofrendo há décadas com o 

abandono. O projeto Caio Martins, como sugere o nome, 

pretende municipalizar o espaço e transformá-lo num 

moderno centro de convivência esportiva e de lazer.

O objetivo principal é que o Novo Caio Martins se torne um 

espaço de convivência esportiva e lazer urbano integrado 

à cidade e aberto ao cidadão. Para isso, a Prefeitura 

ingressará com um pedido formal de municipalização do 

complexo junto ao Estado.

Municipalizar e modernizar o Caio Martins, 
transformando-o em um espaço de 
convivência esportiva e lazer.

CARTEIRA DE PROJETOS | 2017 – 2020 51CARTEIRA DE PROJETOS | 2017 – 202050



CARTEIRA DE PROJETOS | 2017 – 2020 53

Para alcançar a meta de tornar Niterói uma cidade mais 

inclusiva queremos investir nos jovens, promovendo 

capacitação técnica para colocação no mercado de 

trabalho, estimulando a cultura do empreendedorismo 

e combatendo a evasão escolar. Outra importante meta 

é reduzir o déficit habitacional, concluindo e entregando 

pelo menos 1,5 mil novas unidades habitacionais e 

contratando mais 2 mil, por meio do projeto Morar Melhor.

Vamos criar bancos de alimentos , desenvolver ações 

de estímulo à agricultura urbana e criar cozinhas 

comunitárias. A manutenção do restaurante popular 

Jorge Amado também é fundamental para garantir a 

alimentação da população mais vulnerável do município. 

Para atuarmos de forma estruturante na redução e 

prevenção de ocupações em áreas de risco, vamos ampliar 

a capacidade de resiliência e recuperação de localidades 

afetadas por desastres naturais . 

Trabalhar pela  erradicação da miséria e garantia dos direitos 

básicos do cidadão  é uma prioridade para esta gestão .

INCLUSIVA



CARTEIRA DE PROJETOS 2013 – 2016

Oportunidade 
Jovem
Capacitar o jovem niteroiense para sua colocação no mercado 
de trabalho, estimulando a cultura do empreendedorismo e 
combatendo a evasão escolar. Esse é o objetivo do projeto 
Oportunidade Jovem. Até 2020, vamos firmar convênios 
com instituições públicas e privadas para ministrar cursos 
e oficinas em todas as regiões da cidade, possibilitando 
ampliar as ofertas de emprego e renda. Além disso, vamos 
implementar o Orçamento Participativo da Juventude e uma 
central de estágios para o Ensino Médio e Superior. Promover 
ações que contribuam com a redução da evasão escolar de 
jovens e adultos, facilitar ao jovem o acesso às sociedades 
empresariais e MEI’s (microempreendedor individual), 
implantar o Centro de Oportunidades na Vila Ipiranga e 
promover ações de incentivo ao desenvolvimento de Startups 
também estão nas metas para os próximos anos.

Alimentação
Para Todos
No projeto Alimentação Para Todos vamos alavancar a 

arrecadação e a distribuição de alimentos via Banco Municipal 

de Alimentos, proporcionando acesso à alimentação saudável 

para a população mais vulnerável. Até 2020, a Prefeitura 

vai executar os planos de compra direta pelo Programa de 

Aquisição de Alimentos; desenvolver ações de estímulo 

à agricultura urbana, bem como de educação alimentar; 

implantar ações de economia solidária na área de alimentos 

e garantir a manutenção do restaurante popular.  

Implementar o Planejamento Participativo da 
Juventude;
Combater a evasão escolar, especialmente das 
Classes de Aceleração e EJA;
Facilitar ao jovem a abertura de sociedades 
empresariais e MEI’s;
Implantar o Centro de Oportunidades na Vila 
Ipiranga;
Incentivar o desenvolvimento de Startups;
Capacitar jovens para ingresso no mercado de 
trabalho.

Alavancar a arrecadação e distribuição de 
alimentos pelo Banco Municipal de Alimentos;
Executar o programa de compra direta de 
alimentos (Programa de Aquisição de Alimentos 
- PAA), com foco na alimentação escolar;
Estimular a agricultura urbana, hortas 
comunitárias e feiras;
Garantir a manutenção do Restaurante Popular;
Desenvolver ações de educação alimentar.
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Morar Melhor
Reduzir o déficit habitacional por meio da contratação de 

mais unidades habitacionais de interesse social é o passo 

seguinte para do Morar Melhor. Por meio desse projeto 

vamos concluir e entregar 1.520 unidades habitacionais 

e contratar 2 mil novas unidades. Nos próximos anos, 

a Prefeitura vai realizar um estudo de identificação 

e caracterização dos assentamentos precários e/ou 

irregulares visando à sua transformação em áreas 

especiais de interesse social. Além disso, vamos garantir 

assistência técnica gratuita para o projeto e a construção 

de habitações de interesse social.

Concluir e entregar 1.520 unidades 
habitacionais e contratar 2 mil novas unidades;
Realizar estudo de identificação e 
caracterização dos assentamentos precários 
e/ou irregulares para sua transformação em 
Áreas Especiais de Interesse Social;
Garantir assistência técnica gratuita para 
o projeto e a construção de habitações de 
interesse social.
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Niterói
Mais Ativa
O projeto Niterói Mais Ativa tem por objetivo promover 
a reabilitação social para pessoas com deficiência, em 
vulnerabilidade social e idosos com mobilidade reduzida 
por meio de ações de saúde, assistência, esporte e trabalho, 
proporcionando maior qualidade de vida a esse público.

Até 2020, vamos realizar encontros em comunidades para 
reabilitação e socialização dessas pessoas. Ações de melhoria 
da qualidade de vida para idosos com mobilidade reduzida 
e pessoas com deficiência, medidas de acessibilidade nas 
praias e ações comunitárias de esporte por meio do Praia 
Sem Barreiras são outras importantes ações previstas nesse 
projeto, além de envolver e integrar os universitários às 
ações propostas através de programas de estágio visando à 
formação desse capital humano.

Niterói para a 
Melhor Idade
A meta do projeto Niterói para a Melhor Idade é assegurar 
ao idoso uma melhor qualidade de vida por meio de ações 
de integração na convivência familiar e na sociedade. Para 
alcançarmos esse desafio até 2020, vamos regulamentar o 
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, além de 
estruturar parcerias que ofereçam cursos de extensão para 
essas pessoas.  A instalação, manutenção e acompanhamento 
das academias dessa terceira idade em praças e áreas de 
lazer também são foco da gestão, que prevê, ainda, a criação 
de um calendário com eventos relacionados a cultura, lazer, 
turismo e esporte, promovendo ações que estimulem a 
convivência intergeracional.

Promover reabilitação e socialização de pessoas 
com deficiência e idosos com mobilidade reduzida 
nas comunidades; 
Ampliar acessibilidade nas praias por meio do 
Praia Sem Barreiras;
Promover atividades de esporte adaptado;
Promover ações de educação e trabalho voltadas 
para pessoas com deficiência;
Integrar os universitários nas ações para 
pessoas com deficiência e idosos com mobilidade 
reduzida.

Regulamentar o Conselho Municipal de Direitos 
da Pessoa Idosa;
Oferecer cursos nas temáticas da terceira idade, 
como a formação de cuidadores de idosos;
Instalar e garantir a manutenção das academias 
da Terceira Idade em praças e áreas de lazer;
Criar calendário de eventos para a terceira idade;
Estimular a convivência intergeracional.
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Apoiar a estruturação de rede de cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis; 
Estruturar o Circuito de Feiras Municipais de 
Economia Solidária;
Implementar o Crédito em Moeda Social;
Formar agentes de Desenvolvimento Solidário;
Ofertar cursos de Educação Financeira;
Implantar a Casa do Artesão.

Economia 
Solidária
Para construirmos uma Niterói mais inclusiva, vamos 

criar uma rede de cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis, formar agentes de desenvolvimento solidário, 

estruturar o Circuito de Feiras Municipais de Economia 

Solidária e oferecer cursos de educação financeira. O 

projeto Economia Solidária vai implementar, ainda, crédito 

em Moeda Social para consumo, que será oferecido em 

grandes comunidades como o Preventório.
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Gestão fiscal  transparente e  responsável, serviços inteligentes 

para a cidadania, planejamento participativo. Essas e outras 

medidas estão entre as prioridades da gestão municipal para 

garantir uma administração pública moderna, eficiente e 

cada vez mais próxima do cidadão.

Niterói já é reconhecida como uma cidade com excelência em 

sua gestão fiscal e financeira, ocupando o 2º lugar no ranking 

do Estado do Rio de Janeiro com capacidade de gerar receita 

própria, investimentos, gastos com pessoal, suficiência de 

caixa e custo da dívida, segundo o Sistema Firjan.

 Até 2020, o desafio é promover ações capazes de melhorar 

ainda mais a gestão fiscal e ampliar a arrecadação sem gerar 

novos  custos para o cidadão.  

EFICIENTE E
COMPROMETIDA



Gestão Fiscal
Para enfrentar a grave crise econômica e financeira que se abateu 

sobre o País e Estado nos últimos anos e evitar que seus efeitos 

se tornem prejudiquem mais a cidade, a Prefeitura de Niterói 

investe em mecanismos que aumentem a arrecadação própria do 

município, sem majorar alíquotas, diminuindo a dependência de 

transferências correntes, como royalties de petróleo. 

A continuação do projeto Gestão Fiscal Responsável prevê, agora, 

medidas como: implementar um modelo de gestão de concessão/

renovação de benefícios fiscais; ampliar o atendimento 

eletrônico ao contribuinte via internet; implantar o modelo de 

gestão das informações econômico-fiscais bem como o modelo 

de apropriação e contabilização de custos, além de fortalecer o 

Tesouro Municipal com a implantação da Conta Única.

Implantar modelo de gestão de concessão  
e renovação de benefícios fiscais;
Ampliar o atendimento eletrônico ao 
contribuinte via web;
Fortalecer o Tesouro Municipal com  
a implantação da Conta Única.

Serviços 
Inteligentes para  
a Cidadania
O projeto de Serviços Inteligentes para a Cidadania envolve o 

uso de tecnologias e novos conhecimentos visando aprimorar a 

qualidade do serviço a cidadãos e aumentar a produtividade do 

gasto público. 

Com essas ações, a Prefeitura quer reduzir ainda mais o tempo de 

resposta para solicitações de serviços como tapa-buraco, poda de 

árvores e substituição de iluminação além de melhorar a eficiência 

da gestão de água e energia em prédios públicos. 

Monitorar o espaço urbano, o trânsito e o clima, entre outras ações, 

são iniciativas que tem por objetivo reduzir acidentes e desastres. 

Nesse sentido, estão previstas parcerias técnicas com universidades, 

ONGs e empresas líderes em tecnologia e inovação.

Reduzir tempo de resposta a solicitações de 
serviços de Tapa-Buraco/Iluminação/Poda de 
Árvores; 
Implantar sensoriamento do espaço urbano;
Melhorar a gestão de água e energia em 
prédios públicos municipais;
Realizar parcerias técnicas com universidades, 
ONGs e empresas líderes em tecnologia 
e inovação para melhorar os serviços aos 
cidadãos;
Aumentar a produtividade do gasto público.
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Planejamento 
Participativo
O projeto de Planejamento Participativo tem como objetivo promover 
a integração entre os planos municipais de curto, médio e longo 
prazos para aprimorar a estratégia de planejamento orientada a 
resultados e fortalecer a participação social nessas ações.

Através dele serão elaborados o Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 
e os Planos de Metas Anuais seguindo as diretrizes e os indicadores 
do Plano Estratégico. O projeto contempla, ainda, a implantação de 
novas metodologias para medir os resultados das políticas, como a 
criação de um Sistema de Indicadores.

As ações preveem a implantação de Plataforma Digital e realização 
de conferências para recebimento de propostas e mapeamento 
de prioridades a serem incorporadas ao Plano Plurianual. 
Disponibilizar sistema de monitoramento de resultados de políticas 
públicas é outra ferramenta prevista no projeto.

Implantar plataforma digital e realizar 
conferências presenciais para receber 
propostas e mapear prioridades para o Plano 
Plurianual; 
Criar Sistema de Indicadores para o 
monitoramento dos resultados de Políticas 
Públicas;
Desenvolver plataforma que permita o 
acompanhamento das realizações da 
Prefeitura pela população.
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