




INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
Se governar é fazer escolhas, administrar exige traçar prioridades. Gerir bem e com 

transparência os recursos públicos, mais que uma obrigação, torna-se condição para 

avançarmos nos mais diferentes setores da sociedade de Niterói. Progredir é estabelecer 

metas ambiciosas, porém factíveis, objetivas e mensuráveis. Como foi feito nos anos 

anteriores, com conquistas concretas para a população. Assim será em 2019/2020.

Este Plano de Metas 2019/2020 é um mapa de navegação da Prefeitura de Niterói. 

Dividido em três grandes eixos (Social, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável 

e Gestão Efi ciente e Transparente), abarca todas as áreas prioritárias da administração 

pública, da Educação à Tecnologia, da Saúde ao Patrimônio Cultural, da Assistência 

Social ao polo Audiovisual. Das grandes obras de contenção de encostas, dragagem 

e pavimentação à revitalização das orlas, da universalização do Saneamento à 

arborização urbana, da Segurança com os Portais de Segurança da cidade à mobilidade 

urbana. Do Fundo dos Royalties à participação social,  da digitalização dos processos 

públicos ao controle rígido da integridade pública.

Planejamento tão detalhado, transparente e ousado coloca a administração pública 

sob os holofotes. Aumenta a responsabilidade e a cobrança legítima da população. 

Não há avanços sem desafi os. Não há crescimento sem esforço de cada um de nós. 

 Ao trabalho!
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ENTREGAS VOLTADAS 

À PROMOÇÃO DO BEM ESTAR 

E À QUALIDADE DE VIDA.  
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PLANO DE METAS 2019/2020 /  PREFEITURA DE NITERÓI

Com o objetivo aprimorar e ampliar a rede de ensino 
municipal, a Prefeitura vem investindo em um sistema 
de ensino de alta qualidade na educação básica. Foram 
entregues, desde 2013, 23 novas unidades escolares,  o 
que garantiu mais de 3.000 vagas na rede de educação. 
Na Rede Municipal de Educação, 60% das unidades 
receberam obras de reforma, assim como 30% delas 
foram totalmente climatizadas, a fi m de garantir mais 
conforto para as crianças e professoras.

Em 2019 e 2020, a Prefeitura pretende consolidar 
a excelência em educação, atendendo aos anseios 
da população e ofertando mais oportunidades de 
aprendizagem. Serão entregues as UMEIs Vale Feliz e 
Capim Melado e a Escola Municipal Fagundes Varela. 
A Prefeitura também vai climatizar mais 5 unidades 
escolares: Escola Municipal Levi Carneiro, Dom José 
Pereira Alves, Jacinta Medela, Djalma Coutinho e da 
NAEI Vila Ipiranga. 

Além da entrega de unidades escolares com melhor 
infraestrutura, a Prefeitura irá aprofundar ações 
na área da qualidade do ensino, como a ampliação 
do programa de aceleração da aprendizagem para 
reduzir os índices de distorção idade-série no Ensino 
Fundamental. O vínculo das famílias com a escola 
e o foco na administração de confl itos por meio da 
ronda dos guardas municipais e do programa de 
competências socioemocionais também serão os 
focos de atuação.

Entrega das UMEIs Vale Feliz e Capim Melado

Início da construção da  Escola Fagundes Varela

Climatização de 5 unidades escolares

Programa de Aceleração da Aprendizagem para 
redução da distorção idade-série

Programa para  administração de confl itos e 
redução de situações de violência nas escolas

MAIS UNIDADES ESCOLARES
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CIEPs que há anos estavam fechados foram 
municipalizados pela Prefeitura de Niterói. As antigas 
escolas, localizadas no Cantagalo, na descida do 
Parque da Colina, e na divisa dos bairros Fonseca 
e Cubango, na Travessa Luís de Matos, serão 
transformadas em Espaços Nova Geração, nos quais 
serão desenvolvidos atividades e projetos de educação, 
cultura, capacitação profi ssional, esporte e lazer para 
mais de 2000 crianças e jovens dos 6 aos 29 anos. 

Previstos para serem inaugurados em julho de 2019, 
os Espaços Nova Geração serão clubes-escola que, 
no contraturno escolar, oferecerão aulas de esportes, 
cursos de capacitação profi ssional, de idiomas e projetos 

MUNICIPALIZAÇÃO 
E REABERTURA 
DOS CIEPS

Entrega do CIEP Anísio Teixeira,  
no Fonseca

Entrega do CIEP Esther Botelho,  
no Cantagalo

Mais de 2000 crianças e jovens benefi ciados 
por atividades culturais, esportivas 
e de capacitação profi ssional

culturais. O objetivo é promover o desenvolvimento de 
crianças e jovens, oferecendo oportunidades para abrir 
horizontes e novas perspectivas para o futuro. 

Entre as atividades que serão oferecidas estão: 
basquete, futebol, lutas, dança, literatura, música, 
cinema, teatro e artes visuais, escrita criativa, curso 
de idiomas, pré-vestibular, reforço escolar, educação 
fi nanceira, empreendedorismo, informática, ofi cinas 
de culinária, horta comunitária e jardinagem. Visando 
garantir o pleno desenvolvimento dos participantes, 
os Espaços Nova Geração incluirão, na metodologia 
de trabalho, o encontro com as famílias, atendimento 
psicossocial, banco de empregos e acompanhamento 
para ingresso no mercado de trabalho. 
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Com a fi nalidade de propiciar aos niteroienses um 
espaço dedicado à realização de exames de imagem 
com equipamentos de alta tecnologia, a Prefeitura 
irá entregar em 2020 um novo Centro de Imagem no 
Hospital Municipal Carlos Tortelly.

O Centro de Imagem irá contar com salas para radiologia 
digital, mamografi a, tomografi a computadorizada, 
endoscopia, ecocardiografi a e ultrassonografi a.

O Centro de Imagem irá propiciar a melhoria da 
qualidade dos exames, bem como garantir agilidade 
nos agendamentos em função da ampliação da 
cobertura.  

CENTRO DE IMAGEM

Novo Centro de Imagem no  Hospital Municipal 
Carlos Tortelly 
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Entrega da Nova Maternidade Alzira Reis

Inauguração da unidade do Jacaré do 
Programa Médico de Família

Reforma das unidades de saúde

Implantação do Sistema de Prontuário 
Eletrônico

Neste ano terão início as obras da Nova Maternidade 
Alzira Reis, especializada em partos humanizados, 
que será entregue em 2020 totalmente equipada e 
moderna. 

A unidade, localizada em Charitas, sofrerá uma 
reforma passando de 28 para 35 leitos. A estrutura 
também contará com uma Unidade de Cuidados 
Intermediários para recém-nascidos em ambiente 
equipado e planejado especifi camente para este nível 
de atenção. 

Além disso, ainda trabalhando de forma preventiva 
para garantir saúde à população, em continuidade 
ao projeto Mais Saúde, a Prefeitura de Niterói tem 
também como meta para 2019 a ampliação da taxa 
de cobertura do Médico de Família para 95% com 
a inauguração da unidade do bairro do Jacaré,  na 
Região Oceânica.  

NOVA MATERNIDADE 
ALZIRA REIS

Adicionalmente, serão priorizadas reformas nas 
instalações das unidades de saúde, incluindo a 
modernização dos sistemas lógico e elétrico e a 
implantação do Sistema de Prontuário Eletrônico.
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Nova Plataforma Digital de Santa Bárbara

2ª edição do evento de tecnologia - NitTech

Em 2019, a Prefeitura de Niterói dará início à construção 
da Plataforma Digital de Santa Bárbara, onde crianças e 
jovens serão benefi ciados pela oferta de aulas gratuitas 
de informática, robótica e fotografi a, além de diversas 
atividades de lazer ligadas à tecnologia. 

NOVA 
PLATAFORMA 
DIGITAL SANTA 
BÁRBARA

As obras começam no segundo semestre deste ano e 
seguirá o modelo pedagógico bem sucedido da Plataforma 
Digital da Engenhoca, inaugurada em 2018, que possui um 
espaço com computadores gamers, espaço de convivência, 
gruta de realidade virtual, espaço multiuso, rampa equipada 
com telas interativas e sistema de projeção ao ar livre. A 
nova plataforma será entregue em 2020.

Também neste ano acontecerá a 2ª edição do NitTech (Niterói 
e Tecnologia), evento para divulgação e popularização da 
ciência e tecnologia, através de atividades e competições 
para toda a população. O projeto contará com competições 
de games, robótica e drones, com premiações como games, 
tablet, headset, mini drones entre outros.
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Niterói segue no processo de fortalecimento da 

agenda de Economia Solidária visando à geração de 

trabalho e renda e ao enfrentamento da pobreza e 

das desigualdades por meio do incentivo às práticas 

de cooperativismo, associativismo e auto gestão com 

desenvolvimento solidário e sustentável.

Para tanto, este ano será aprovado o Marco Legal 

da Economia Solidária que cria a Política Municipal 

de Economia Popular Solidária, estabelecendo 

diretrizes, objetivos e a implantação da pauta no 

município. 

Está prevista também a criação do Plano, Conselho 

e Fundo de Economia Solidária, além de estabelecer 

como equipamento público da política a Casa da 

Economia Solidária Paul Singer - o primeiro e único 

Centro Público de Referência em Economia Solidária 

do Estado do Rio Janeiro.

Outra ação importante é a implantação do Banco 

Comunitário na Vila Ipiranga, que irá permitir a 

criação da moeda social eletrônica circulante e do 

crédito social para os empreendimentos econômicos 

do bairro.

Aprovação do Marco Legal da Economia Solidária  

Implantação da Casa da Economia Solidária 
Paul Singer

Implantação do Banco Comunitário e lançamento 
da Moeda Social Circulante e do Crédito Social 
na Vila Ipiranga

ECONOMIA SOLIDÁRIA
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Em 2019, a Prefeitura de Niterói irá  potencializar a 
Política Municipal de Acolhimento à População em 
Situação de Rua por meio de uma série de ações 
integradas.

A Prefeitura irá realizar um diagnóstico da população 
em situação de rua e investir em parcerias para a (re)
inserção deste público no mercado de trabalho.

Outro foco importante do trabalho socioassistencial 
será a política de atendimento intersetorial para 
oferecer alternativas de tratamento aos dependentes 
de álcool e outras substâncias psicoativas. O trabalho 

ACOLHIMENTO À POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA 

Diagnóstico da população em situação de rua

Parcerias para a inserção da população em 
situação de rua no mercado de trabalho

Atendimento intersetorial aos usuários de 
álcool e outras substâncias psicoativas

envolve a identifi cação dos usuários e atendimento 
psicológico, médico e assistencial.
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O projeto Niterói Jovem Ecosocial vem ao encontro de 
problemas que afl igem a juventude: a difi culdade de 
ingresso no mercado de trabalho e as poucas opções 
de formação profi ssionalizante gratuita. 

Por outro lado, a cidade precisa refl orestar suas 
encostas para prevenir acidentes geotécnicos, 
assoreamento de rios e vias públicas, inundações 
e ocupação em áreas de risco. Os parques também 
precisam de proteção. O cuidado com a água e a 
prevenção a queimadas deve ser constante. 

O projeto Niterói Jovem Ecosocial integrará ações 
de caráter social, ambiental e econômico incluindo 
os jovens das comunidades de forma a promover 
a participação cidadã, favorecendo a capacitação 
profi ssional e a educação formal, a correta apropriação 

ECOSOCIAL

400 jovens capacitados e benefi ciados 
com o pagamento de bolsas-auxílio

05 comunidades envolvidas com o trabalho 
ativo dos jovens moradores nos eixos 
de Refl orestamento, Defesa Civil, 
Águas e Parques

dos espaços coletivos por meio de ações ambientais e a 
incorporação da cultura do estudo e do trabalho. 

O Niterói Ecosocial irá oferecer capacitações e realizar o 
pagamento de bolsas-auxílio a 400 jovens de 05 diferentes 
comunidades.
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Entrega de dois empreendimentos: 
o Jardim das Paineiras,  no Badu, 
e o Poço Largo, na Ititioca

Mais 2 mil Unidades Habitacionais 
entregues à população até fi nal de 2020

Ações de regularização fundiária nas 
comunidades do São José e Igrejinha do 
Caramujo

Ter uma moradia digna é o sonho de todas as famílias, 
principalmente aquelas em áreas de risco e de 
vulnerabilidade social. Para a Prefeitura, atender a esse 
anseio é prioridade. Por isso, o programa Morar Melhor 
foi desenvolvido por meio de uma parceria da Prefeitura 
de Niterói com a Caixa Econômica Federal (CEF). 

Desde sua implantação, em 2013, o município contratou 
mais de 3.200 unidades habitacionais de interesse 
social em diversos bairros da cidade, totalizando mais 
de 2.200 unidades já entregues a famílias de baixa 
renda. Isso é mais do que os últimos 40 anos.

A Prefeitura de Niterói está contratando e construindo 
mais unidades habitacionais e, até 2020, irá entregar 
mais 2 mil apartamentos para famílias niteroienses. 
Serão concluídos dois empreendimentos: o Jardim das 
Paineiras, no Badu, e o Poço Largo, na Ititioca. Ambos 
possuem unidades de 2 quartos, estacionamento e área 
de lazer.

MORAR MELHOR
Além disso, ações de regularização fundiária vêm sendo 
desenvolvidas em complementação às intervenções de 
urbanização que acontecem nas comunidades de São José 
e Igrejinha do Caramujo. O programa teve início em 2017 
com previsão de término ainda em 2019. 
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Reformas de três equipamentos esportivos 
da Concha Acústica: a quadra de tênis, a 
quadra poliesportiva e o campo de futebol

Campeonato Municipal de Bodyboard, 
Campeonato Pan-Americano de Handbeach, 
o Campeonato Brasileiro de Canoa e o 
Campeonato de Xadrez

O Projeto da Nova Concha Acústica busca revitalizar 
o espaço através da transformação do local em 
um complexo esportivo, a fi m de potencializar a 
promoção de campeonatos esportivos, de eventos e 
de atividades culturais. 

O projeto da reforma do ginásio coberto encontra-
se em licitação. Em 2019, também serão realizadas 
e entregues as reformas de três equipamentos 
esportivos da Concha Acústica: a quadra de tênis, a 
quadra poliesportiva e o campo de futebol. Todos irão 
respeitar as dimensões ofi ciais para que o município 
receba atletas de ponta e competições/eventos. 

Para este ano, também está prevista no município 
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NOVA CONCHA ACÚSTICA CONCHA ACÚSTICA
a realização de 3 campeonatos e 60 eventos esportivos 
em diferentes localidades da cidade. Serão realizados: o 
campeonato Mundial de Bodyboard, o campeonato pan-
americano de handbeach, o campeonato brasileiro de 
canoa e o campeonato de xadrez.
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Cuidar do patrimônio cultural de Niterói refl ete 
o compromisso com a preservação da memória 
de nossa cidade. Durante os anos de 2019 e 2020, 
serão desenvolvidos diversos projetos alinhados 
a este propósito. Buscando garantir a segurança 
dos equipamentos culturais, será realizada a 
modernização das suas instalações e infraestrutura a 
fi m de atender aos requisitos legais e operacionais de 
segurança contra incêndio e pânico.

Será realizada também a restauração da Casa Norival 
de Freitas, abandonada desde 1974, onde será 
implantada a escola de música Arthur Maia, além de 
servir de sede para o Programa Aprendiz Música na 
Escola.

Outra medida de valorização cultural será a 
municipalização e reforma do Cinema Icaraí, 
representando um verdadeiro resgate da história 
de Niterói. O local também será sede da Orquestra 
Sinfônica Nacional da UFF. 

Adicionalmente serão realizadas intervenções e 
reparos no Solar do Jambeiro, de modo a melhorar 
suas condições físicas e, por consequência, a 
preservação do imóvel. 

Modernização dos equipamentos culturais para 
atender requisitos legais contra incêndio e pânico

Reforma da Casa Norival de Freitas (foto) e 
implantação da Escola de Música Arthur Maia

Municipalização e reforma do Cinema Icaraí

Restauração no Solar do Jambeiro

PATRIMÔNIO CULTURAL
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Niterói vem se consolidando como um polo de referência 
para o setor audiovisual e reúne um conjunto de 
iniciativas para transformar a cidade no maior polo 
brasileiro de produções para o cinema e a televisão. 

Este ano será lançada a segunda Edição do Edital de 
Fomento ao Audiovisual, parte do programa Niterói 
Cidade do Audiovisual - parceria entre a Prefeitura, o 
MinC e a Agência Nacional do Cinema (Ancine) - que 
prevê investimentos, em Niterói, no valor de R$ 34 
milhões, entre 2018 e 2020. O programa contempla 
também a criação da Niterói Film Comission, um órgão 
para incentivar e apoiar a produção audiovisual. Com 
ele, a Prefeitura pretende ampliar a competitividade 
de Niterói como destino de fi lmagem de produções 
nacionais e internacionais, potencializando o impacto 
econômico proveniente da atividade audiovisual e 
atraindo investimentos.

NITERÓI
AUDIOVISUAL

2ª edição do Edital de Fomento ao Audiovisual

Criação da Niterói Film Comission

Inauguração do Auditório do Museu de Cinema

Rodada de negócios para o Festival 
Internacional de Cinema dos BRICS

Inauguração do Museu de Cinema

Também está prevista para este ano a entrega do Auditório 
do Museu do Cinema que será batizado de Nelson Pereira 
dos Santos, em homenagem ao professor que criou o curso 
de Cinema da UFF há 50 anos. Entre as metas deste ano 
se encontra a execução da rodada de negócios do Festival 
Internacional de Cinema do BRICS, que promoverá relações 
de cooperação com outros países através de intercâmbio 
cultural, acadêmico, científi co e econômico. Em 2020, um 
Museu de Cinema será entregue à população no prédio 
icônico projetado por Orcar Niemeyer em formato de rolo 
de fi lme, consolidando Niterói como referência no setor 
audiovisual.
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6.000 cirurgias de castração de animais

Distribuição de 10 mil exemplares 
da cartilha sobre proteção animal

A Coordenadoria Especial de Direito dos Animais 
(CEDA), através do seu Centro de Castração (CCPAD), 
pretende realizar ao menos 6.000 cirurgias de 
castração entre 2019 e 2020. A ação visa ao maior 
controle ético de animais da cidade, minimizando o 
abandono nas ruas. Para auxiliar a ação será criada 
uma unidade móvel no munícipio, atendendo a uma 
maior demanda de animais.

Ainda em 2019, será lançada a segunda edição da 
cartilha sobre proteção animal com objetivo de 
subsidiar o trabalho educacional nas escolas. Serão 

PROTEÇÃO ANIMAL
distribuídos 10 mil exemplares ao longo do ano, com 
informações sobre combate aos maus tratos, adoção, 
castração, além de atividades relacionadas à proteção 
animal e carteira mirim de protetor de  animais.
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INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
INICIATIVAS PARA DESENVOLVER 

A CIDADE DE FORMA SUSTENTÁVEL 

E TORNÁ-LA MAIS HUMANA, 

SEGURA E RESILIENTE.  
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Conclusão dos estudos hidrodinâmicos 
do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga 
e do Projeto Parque Orla Piratininga

Conclusão dos estudos prévios para 
estabilização e início das obras do calçadão 
de Piratininga em 2019

Licitação das obras da Renaturalização
do Rio Jacaré

Criação do Parque Natural Municipal da Água 
Escondida

Investir na recuperação de ecossistemas signifi ca atuar 
no processo de restabelecimento de um ecossistema 
degradado, danifi cado ou destruído, contribuindo 
para que se torne novamente saudável. Este é um dos 
objetivos integrantes do Programa Região Oceânica 
Sustentável (PRO-Sustentável), fi nanciado pelo Banco 
de Desenvolvimento da América Latina (CAF). 

Em execução, estão os estudos hidrodinâmicos 
do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga, os quais 
compreendem o monitoramento da qualidade da 
água e do sedimento das lagoas, aplicação de dados 
meteorológicos e oceanográfi cos, levantamento de 
dados hidrológicos, inventário faunístico, entre outros.

Complementarmente, o Parque Orla Piratininga 
priorizará o restabelecimento de um novo equilíbrio 
ecológico incluindo a construção de pontes, iluminação 
pública, requalifi cação de vias e acessos, implantação 
de espaços multifuncionais com equipamentos de 
lazer e esportes, entre outros. Os estudos prévios de 
estabilização do Calçadão de Piratininga estão sendo 
fi nalizados e as obras serão iniciadas ainda em 2019.

RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
A Requalifi cação da Bacia do Rio Jacaré atuará na 
recuperação de seus indicadores ecológicos, por meio 
de ações como a remoção de estruturas de canalização 
localizadas no leito do rio, a liberação da Faixa Marginal de 
Proteção, a recuperação da vegetação nativa e outras ações 
relacionadas à recuperação e proteção dos seus trechos de 
alto, médio e baixo curso.
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Início do serviço de bicicletas compartilhadas

Implantação de 60 km de novas ciclovias, 
ciclofaixas e ciclorrotas na Região Oceânica

Entrega de novos bicicletários fechados 
e 500 paraciclos na Região Oceânica

Entrega da ciclovia da Av. Marquês do Paraná

Niterói está preparada para receber as bicicletas 
compartilhadas, mais uma opção de transporte 
sustentável para a população. O município contará 
com estações de bicicletas em diversos pontos 
da cidade, dando ao cidadão niteroiense maior 
facilidade para se locomover, além de mais uma 
opção de lazer. No segundo semestre de 2019, será 
iniciado o processo de implantação do projeto por 
meio de concessão  do serviço à iniciativa privada.

Também em 2019, Niterói receberá investimento 
no sistema cicloviário em toda a Região Oceânica. 
A Rede Cicloviária da Região Oceânica, contando 
a Transoceânica, o Parque Orla Piratininga e o 
entorno da Lagoa de Itaipu, terá até o fi nal da gestão 
60 km de novas ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. A 
população poderá ainda contar com novos espaços 
para deixar as bicicletas, com a construção de 
novos bicicletários fechados e 500 paraciclos na 
região. O projeto executivo será entregue em junho, 
o início das obras está previsto para outubro e a 
entrega no segundo semestre de 2020.

Atualmente, o município conta com 35 km de 
infraestrutura cicloviária e serão implantados 200 
novos paraciclos em diversos bairros. Importante 
ressaltar que também será entregue a ciclovia da 
Av. Marquês do Paraná. Esperada há anos pela 
população, as ciclovias das Avenidas Roberto 
Silveira e Amaral Peixoto serão completamente 
integradas ampliando a segurança aos ciclistas. 

NITERÓI DE BICICLETA
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PLANO DE METAS 2019/2020 /  PREFEITURA DE NITERÓI

Entrega da obra da Av. Marquês do Paraná 
com ampliação das faixas de rolamento, das 
calçadas e de uma nova ciclovia 

O alargamento da Av. Marquês do Paraná tem como 
objetivo resolver o gargalo formado no trânsito no 
fi m da Rua Doutor Celestino, um dos principais eixos 
para os veículos que seguem do Centro para a Zona 
Sul. No sentido Icaraí, a via ganhará mais uma faixa 
de rolamento, passando de três para quatro, além de 
uma ciclovia. 

O projeto inclui a reurbanização da via da Avenida 
Ernani do Amaral Peixoto até a Rua Miguel de Frias, 

AMPLIAÇÃO DA MARQUÊS 
DO PARANÁ

com duas praças de convivência sobre o mergulhão 
Ângela Fernandes, além de um calçadão de cinco metros 
de largura.
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Entrega das obras de macrodrenagem 
e pavimentação do Jacaré em 2019

Entrega das obras de macrodrenagem 
e pavimentação dos bairros do Santo 
Antônio, Engenho do Mato, Maralegre, 
Serra Grande e Maravista em 2020

Desde 2013, vem sendo realizado o maior investimento que o 
Município já recebeu em obras de drenagem e pavimentação. 
Foram contemplados os bairros da Fazendinha, Peixoto, 
Cafubá e Boa Vista, e parte de Piratininga e Camboinhas, 
totalizando mais de 200 ruas com obras executadas. 

Foram fi nalizadas ainda as obras na Avenida Professora 
Romanda Gonçalves, em Itaipu e, no fi nal de 2017, foi 
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e Itaipu, entre a Avenida Almirante Tamandaré e a Estrada 
Francisco da Cruz Nunes.

Em 2019, já foram iniciadas as obras no bairro Jacaré. 
Nos próximos meses, as intervenções avançarão para os 
loteamentos do Santo Antônio, e dos bairros do Engenho 
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Implantação de sistema de  geração de 
energia e composto orgânico por meio de 
biodigestão

USINA DE BIODIGESTÃO
O conceito de sustentabilidade vem se tornando 

cada vez mais central para o desenvolvimento das 

cidades. Nesse contexto, ainda em 2019, a Prefeitura 

pretende implantar um sistema de geração de energia 

e composto orgânico por meio de biodigestão no CTR 

Morro do Céu para geração de energia sustentável no 

município. 

Com o processo de biodigestão, 120 toneladas/dia 

de resíduos orgânicos serão utilizados como matéria 

prima e transformados em bens de consumo, tais como 

geração de energia elétrica e térmica, produção de 

composto orgânico e/ou fertilizante natural. A empresa 

que assumirá o empreendimento envolverá equipe 

técnica especializada, que se responsabilizará pela 

elaboração dos projetos, aprovações e licenciamentos, 

separação e operação dos resíduos. 

Como resultados, esperam-se: a supressão do 

lançamento de 76.000 t/ano de gases na atmosfera; o 

aumento de 1,2% para 20% do volume de reciclados 

coletados (2.400 toneladas/ano para 37.400 toneladas/

ano); geração de 50 empregos diretos; produção 

de 16.000MW/h de energia elétrica; produção de 

18.000MW/h energia térmica; crédito de carbono 

(76.000t/ano).
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UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 
O último Ranking da Universalização do Saneamento 
desenvolvido pela Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (Abes) apontou Niterói como a única 
cidade do Estado do Rio de Janeiro que tem os serviços de 
saneamento básico rumo à universalização.

Com a perspectiva de chegar a 100% de esgoto tratado, 
em 2019 será inaugurada a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Sapê, cuja capacidade pode tratar 3.780 litros 
por hora, atendendo até 30 mil pessoas nos bairros Sapê, 
Ititioca, Santa Bárbara e Caramujo. Por sua vez, a ETE Badu 
será entregue em 2020. 

Inauguração da ETE do Sapê, em 2019

Inauguração da ETE do Badu, em 2020

Conclusão do Plano Municipal de 
Saneamento

Além disso, está prevista a conclusão do Plano 
Municipal de Saneamento com as diretrizes para 
despoluição dos rios e recuperação dos cursos d’água 
da cidade.

UNIVERSALIZAÇÃO DOUNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 
O último Ranking da Universalização do Saneamento 
desenvolvido pela Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (Abes) apontou Niterói como a única 
cidade do Estado do Rio de Janeiro que tem os serviços de 
saneamento básico rumo à universalização.

Com a perspectiva de chegar a 100% de esgoto tratado, 
em 2019 será inaugurada a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Sapê, cuja capacidade pode tratar 3.780 litros 
por hora, atendendo até 30 mil pessoas nos bairros Sapê, 
Ititioca, Santa Bárbara e Caramujo. Por sua vez, a ETE Badu Ititioca, Santa Bárbara e Caramujo. Por sua vez, a ETE Badu 
será entregue em 2020. 

Inauguração da ETE do Sapê, em 2019

Inauguração da ETE do Badu, em 2020

Conclusão do Plano Municipal de 
Saneamento

Além disso, está prevista a conclusão do Plano 
Municipal de Saneamento com as diretrizes para 
despoluição dos rios e recuperação dos cursos d’água 
da cidade.



PLANO DE METAS 2019/2020 /  PREFEITURA DE NITERÓI

O LabMob – Laboratório da Mobilidade –, que será criado 
na estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Mobilidade no segundo semestre de 2019, tem como objetivo 
ser um sistema de Gestão, Controle e Monitoramento por 
meio do cruzamento de dados e informações do transporte 
público e do trânsito da cidade de Niterói, utilizando as 
ferramentas mais modernas da ciência de dados. 

Com a estruturação desta poderosa ferramenta de gestão, 
a administração pública de Niterói terá condições de 
gerenciar, em tempo real, os principais indicadores da 
mobilidade urbana, de todos os modais de transporte 
operantes, até as condições de circulação nas vias, com 
atenção inclusive, para os movimentos de pedestres e 
ciclistas. 

O LabMob gera relatórios mensais com os principais 
indicadores operacionais e fortalece os instrumentos de 

LABMOB

Criação do LabMob, um Laboratório 
de Mobilidade que irá cruzar dados e 
informações do transporte público e do 
trânsito da cidade de Niterói para auxiliar 
a tomada de decisões sobre a política de 
transporte e trânsito no município.

transparência e cidadania, ao possibilitar à população 
acesso aos dados de mobilidade diária, através de 
plataformas web e aplicativo.

Desta forma, o LabMob vai aprimorar o sistema de 
mobilidade da cidade com políticas públicas que serão 
pautadas em decisões baseadas em evidências com o 
suporte das tecnologias da informação. 
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Operação dos Portais de 
Segurança Pública em 2019

A tecnologia é uma grande aliada da Segurança Pública, 
pois permite potencializar a capacidade de inteligência 
das forças de segurança. A Prefeitura já realizou 
investimentos robustos nessa área, construindo o Centro 
Integrado de Segurança Pública, instalando mais de 380 
câmeras de monitoramento e os Portais de Segurança em 
pontos importantes dentro da cidade. 

Novos investimentos estão sendo feitos nessa área. A fi m 
de implantar Portais de Segurança em todas as vias de 
entrada e saída da cidade, começaram a funcionar câmeras 
de monitoramento inteligentes, localizadas em áreas 
estratégicas, que agem rapidamente na identifi cação de 
carros roubados, furtados ou clonados e enviam um alerta 
para que o veículo seja interceptado pela polícia. 

PORTAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
O sistema é equipado com câmeras capazes de 
realizar o monitoramento de 70 faixas (pontos de 
coleta) distribuídas na descida da ponte Rio-Niteroi,  
no Túnel Charitas-Cafubá e na Praia das Flechas, 
por exemplo. O objetivo é que Niterói seja a primeira 
cidade do estado a ter um cercamento eletrônico da 
cidade abrangente, em todas as principais vias de 
acesso a outros municípios. 
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Contenções em 54 pontos prioritários 
em 2019

424 milhões para novas contenções 
de encostas até o fi nal de 2020

Nos últimos seis anos, entre obras de contenção de 
encostas já concluídas e em andamento, são mais 
de 90 pontos na cidade, totalizando mais de R$ 200 
milhões investidos. As áreas que já foram contempladas 
como Grota do Surucucu, em São Francisco; Morro do 
Holofote, no Fonseca; e Morro do Palácio, no Ingá, foram 
identifi cadas como de maior vulnerabilidade e risco e, por 
isso, receberam os primeiros investimentos. Trata-se do 
maior investimento já realizado em obras de contenção 
de encostas da história da cidade.

Entre 2019 e 2020, a Prefeitura irá realizar mais obras em 
54 pontos de contenção de encostas em áreas prioritárias 
estabelecidas no Plano de Mapeamento de Riscos.  Entre 
as áreas contempladas estão: Caramujo, Engenho do 
Mato, São Francisco, Icaraí, São Domingos, Engenhoca, 
Tenente Jardim, Morro do Estado, Cachoeira, Ingá, 

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
Cafubá, Santa Rosa,  Ititioca, Pé Pequeno, Vital Brasil, 
Bairro de Fátima, Fonseca, Maceió, Sapê, Jurujuba, 
Barreto, Cubango e Ponta D`Areia.

O Plano será monitorado permanentemente e, 
semestralmente, novas obras em áreas vulneráveis 
poderão ser priorizadas. A expectativa do Plano é chegar 
ao investimento de outros R$ 424 milhões em novos 
pontos de contenção de encostas até o fi nal de 2020.
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Lançamento do Plano de Arborização 
Urbana e do Guia Botânico de Niterói

Plantação de 20 mil mudas de Mata Atlântica

Novo inventário de emissão de gases 
de efeito estufa

Com a fi nalidade de continuar garantindo que Niterói siga 
como exemplo de cidade sustentável e comprometida 
com a preservação do meio ambiente, em 2019 serão 
desenvolvidas ações para a Arborização Urbana, a 
ampliação da cobertura vegetal e um inventário para 
subsidiar o enfrentamento das mudanças climáticas.

Um Plano de Arborização Urbana irá mapear e identifi car 
as árvores mais exuberantes de Niterói, que se tornarão 
parte dos atrativos turísticos do munícipio. Este  Plano 
está relacionado ao Guia Botânico de Niterói, que tem 
previsão de lançamento em julho de 2019.

Também ao longo do ano serão plantadas 20 mil mudas 
de Mata Atlântica na cidade.  Parte delas vinculadas ao 
processo de recomposição fl orestal da TransOceânica, 
no Morro da Viração, Morro do Arroz e Chácara e Morro 
do Holofote. Outras sementes e mudas são parte do 
Projeto do BNDES visando ao plantio de enriquecimento 
em áreas de unidades de conservação e ecossistemas 
associados no município, como restingas e mangues.

 Outra iniciativa importante será a execução dos 
inventários de emissões de gases dos anos 2016 e 2017, 
em complemento ao de 2015. O objetivo do estudo é 
contribuir para a tomada de decisões que construam 
uma cidade mais sustentável e resiliente. O projeto 
faz parte do Grupo Executivo de Sustentabilidade e 
Mudanças Climáticas - Geclima, responsável por 
consolidar Niterói no cenário global das cidades 
envolvidas no enfrentamento às mudanças climáticas e 
emissões de gases de efeito estufa.

NITERÓI
MAIS VERDE
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2020: Mais visibilidade para a Baía de 
Guanabara com a Nova Praça Araribóia

Considerada a porta de entrada da cidade, a Praça 
Araribóia, que recebe cerca de 200 mil pessoas por 
dia, passará pela revitalização de sua frente marítima – 
waterfront. A Prefeitura irá promover uma reforma para 
desobstruir a orla e dar melhor visibilidade à Baía de 
Guanabara.

Com projeto do escritório Burle Max, que prioriza a 
arte brasileira aplicada ao urbanismo, as obras trarão 
segurança, organização e iluminação para o local. 

O projeto irá valorizar a beleza natural da entrada da 
cidade, incluindo calçadas mais acessíveis e nova 
iluminação, trazendo qualidade de vida e atraindo ainda 
mais turistas para o local. A previsão de entrega é 2020.

NOVA PRAÇA ARARIBÓIA
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Implantação de 9 mil pontos de 
LED nas principais vias da cidade

Niterói ganhará cerca de nove mil pontos de iluminação 
de LED, que irão substituir as lâmpadas atuais de sódio. 
O projeto será implantado nos principais corredores 
viários da cidade. A iniciativa permitirá uma economia de 
aproximadamente 50% de energia, ampliando ainda mais 
a iluminação para diversas regiões da cidade. A previsão é 
que o sistema seja implantado em 18 meses. 

Entre os principais corredores viários que receberão o 
sistema estão a Alameda São Boaventura, no Fonseca, 
as ruas Dr. March e General Castriotro, no Barreto, 
e a Praia de Icaraí. A Prefeitura realizou estudo 
luminotéctico em cada bairro para avaliar o potencial e 
a necessidade de cada via.

ILUMINAÇÃO DE LED
Um dos locais já contemplados com a instalação 
deste sistema de iluminação é o Boa Vista, na Região 
Oceânica, que recebeu 167 pontos de LED com 
potência de 120 watts. Todo o trajeto da Transoceânica 
também conta com pontos de LED. São 1206 no total. 
São Francisco, Icaraí e Charitas são outras regiões 
da cidade que já contam com pontos de iluminação 
de LED em algumas áreas.
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Entrega de novas estações 
de ônibus e iluminação de LED
na Alameda São Boaventura 

A Alameda São Boaventura, no Fonseca, será 
modernizada e ganhará novas estações de ônibus e 
iluminação de LED. A previsão é de que as obras sejam 
iniciadas ainda em 2019.

Atualmente, a Alameda São Boaventura recebe 
aproximadamente 25 mil veículos por dia. Nos horários 
de rush, a via chega a registrar 3,3 mil veículos por hora. 
O projeto tem como objetivo melhorar a circulação de 
carros e ônibus, e tornar a via mais segura com a nova 
iluminação.

MODERNIZAÇÃO DAS 
ESTAÇÕES DA ALAMEDA

O projeto prevê a melhoria no ângulo de entrada dos 
coletivos. Os usuários poderão acionar a linha que 
precisam embarcar e, com isso, nem todos os veículos 
precisarão acessar as baias, dando maior dinâmica ao 
fl uxo de coletivos na via.
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GESTÃO EFICIENTE 
E TRANSPARENTE
GERIR DE FORMA RESPONSÁVEL 

E COM ZELO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

PÚBLICOS DE FORMA TRANSPARENTE 

E ABERTA À PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.  
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Fundo de Equalização de Receita 
regulamentado com perspectiva de 
poupança de R$ 200 milhões até 2020 
e de R$ 2,5 bilhões até 2040

Niterói acaba de criar o Fundo de Equalização de Receita, 
uma poupança pública de royalties, com um primeiro 
depósito de 102 milhões de reais. Em março, foi publicado 
o primeiro decreto de regulamentação do Fundo (Decreto 
13.215/2019) e em breve serão elaboradas as normativas 
sobre a política de investimento. 

O objetivo é garantir que o município tenha sustentabilidade 
fi scal mesmo quando os repasses acabarem e que 
as futuras gerações tenham acesso à riqueza gerada 
pelos royalties do petróleo. Essa atitude mostra a 
responsabilidade da Prefeitura em proteger as fi nanças 
municipais de choques de arrecadação e crises futuras.

Serão depositados 10% dos recursos arrecadados com 
participação especial (espécie de compensação fi nanceira 

REGULAMENTAÇÃO 
DO FUNDO DOS ROYALTIES 

pela exploração de petróleo e gás natural) a cada 
ingresso. A expectativa é de que até 2020, sejam 
poupados R$ 200 milhões e as projeções indicam que 
até 2040 devem ser poupados R$ 2,5 bilhões.

A sociedade pode acompanhar todas as informações 
sobre o fundo no site: 
www.niteroidofuturo.niteroi.rj.gov.br  
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Implantação de 25 ações para fortalecer 
a integridade e a transparência na 
administração municipal.

IMPLANTAÇÃO DO PLANO
PREVINE 

O Plano PREVINE lançado pela Controladoria Geral do 
Município consiste numa ferramenta de governança 
para todos os órgãos e entidades da Prefeitura de 
Niterói que sintetiza uma série de ações para promover 
instrumentos de controle com foco em prevenção, 
detecção e orientação, demonstrando o compromisso 
da alta administração com a integridade pública.

O Plano está estruturado em três eixos: i) Incorporação 
de Padrões Elevados de Conduta pelos agentes 
públicos; ii) análise de maturidade e gerenciamento dos 
riscos e fortalecimento dos controles; e iii) Estratégias 
de transparência, controles de efetividade das políticas 
públicas e participação Social.

As 25 ações do PREVINE NITERÓI objetivam orientar e 
acompanhar a gestão governamental, implementando 
rotinas, controles e práticas que produzam informações 
completas, rápidas e confi áveis, de maneira a garantir a 
melhoria contínua da qualidade do gasto público. 

Estão contempladas no Plano medidas como a 
criação de uma rede municipal de controle interno, a 
disponibilização de um canal “cidadão fi scal” no site 
da transparência da Prefeitura, com informações de 
interesse do controle social, e a edição de Termos de 
Requisitos Mínimos – TRMs – para propiciar maior 
qualidade da instrução dos processos administrativos.
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Lançamento da plataforma de serviços inteligentes 
para a cidadania

Ampliação de dados georreferenciados para consulta 
da população por meio de um banco de dados abertos

Lançamento do módulo de novos negócios no SIGeo

Em 2019, será lançada uma plataforma on-line para que 
todos os serviços digitais desenvolvidos pelos órgãos e 
entidades da Prefeitura de Niterói possam ser acessados 
em um mesma porta de entrada. 

O objetivo é que os cidadãos niteroienses possam 
encontrar todas as informações em um único aplicativo, 
trazendo agilidade e facilidade no acesso a serviços. 

Atualmente, a Prefeitura possui a plataforma do Sistema 
de Gestão da Geoinformação - SIGeo, que integra diversas 
áreas da Prefeitura, disponibilizando – gratuitamente – um 
banco de dados geográfi cos com inúmeras camadas que 
auxiliam na gestão do espaço público e na sua divulgação 
para o acesso dos munícipes. 

A ideia é que este banco de dados georreferenciado 
seja disponibilizado em um portal em formato aberto 
à população. Uma nova aplicação será desenvolvida: o 
módulo Novos Negócios, onde será possível identifi car 
empresas em geral e serviços locais, facilitando o 
diagnóstico de empreendedores para a abertura de novos 
negócios no município.

PLATAFORMA DE SERVIÇOS 
INTELIGENTES PARA A CIDADANIA 
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Sistema eletrônico de tramitação 
de processos implantado em três 
órgãos municipais.

A administração municipal irá dar mais um passo 
importante para sua modernização: a implantação do 
Sistema Eletrônico de Tramitação de Processos. Por meio 
dele, toda a tramitação processual entre os diferentes 
órgãos e entidades da Prefeitura passará a ser eletrônica .

O sistema será integrado ao Projeto Eletrônico Nacional, 
que visa melhorar o desempenho dos processos da 
administração pública municipal. 

O objetivo é implantar o projeto piloto em três órgãos 
municipais até o fi nal do ano. Após o teste, no ano seguinte, 
toda a administração municipal será abrangida.

SISTEMA ELETRÔNICO 
DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS 

Com o sistema, a Prefeitura de Niterói ganhará 
agilidade no trâmite dos processos, segurança no 
armazenamento das informações, aumento de 
produtividade dos servidores,  economia fi nanceira e 
maior transparência em relação às ações do governo.
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Realização da Semana ODS Week 
em parceria com a ONU Habitat

Consultas digitais via Colab.re

5 Conferências de políticas públicas

II Seminário Municipal de Participação 
Social

Novo Portal da Transparência com 
disponibilização de dados abertos

Observatório de Indicadores

Desde 2013, a Prefeitura de Niterói tem construído 
uma gestão participativa e transparente. Participaram 
da elaboração do Plano Niterói que Queremos mais 
de 7 mil munícipes do PPA 2018-2021. Outras 20 mil 
pessoas são seguidoras da página de Niterói do app 
Colab.re – espaço destinado à publicação de demandas 
da população para a melhoria da cidade. Na área de 
transparência, a Prefeitura publicou ainda em 2014 
um normativo próprio para estabelecer o direito à 
informação e já teve o seu portal da transparência 
avaliado com a nota 10 pelo Ministério Público Federal e 
a Controladoria Geral da União. 

A perspectiva é continuar apostando no incremento 
de mecanismos e instâncias de participação e 
transparência, abrindo espaços para que a sociedade 
continue colaborando com a gestão municipal. Serão 
abertas novas consultas digitais via Colab.re; realizadas 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
E TRANSPARÊNCIA 

5 conferências de políticas públicas municipais nos 
temas de saúde, transparência, idosos, entre outros; e 
será feito o II Seminário de Participação Social.

No que se refere à transparência, haverá a atualização 
do Portal da Transparência, com a disponibilização 
de novos bancos de dados em formato aberto e 
lançado um portal do Observatório de Indicadores 
que disponibilizará dados municipais para consulta da 
sociedade.

Outra novidade é a realização da Semana ODS Week 
em parceria com a ONU Habitat. Entre 02 a 09 de 
maio, os servidores municipais serão estimulados a se 
engajarem na proposição de soluções inovadoras para 
o aumento da participação social e transparência. As 
melhores iniciativas serão premiadas.
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