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1. Introdução 

O Escritório de Gestão de Projetos de Niterói (EGP/NIT) foi criado no governo 

do prefeito Rodrigo Neves (2013-2016), instituído pela Lei 3023/2013, 

publicada em 23 de março de 2013 e está sob a coordenação da Vice-

prefeitura. O EGP/NIT está fundamentado, basicamente, em quatro áreas de 

atuação: capacitação, apoio à elaboração e auxílio na execução de projetos, 

monitoramento das fontes de recursos, condições de adimplência do município, 

bem como acompanhamento de suas informações financeiras, contábeis e 

fiscais. 

 

As capacitações realizadas pelo EGP/NIT estão voltadas para os servidores da 

Prefeitura de Niterói que atuam na elaboração e execução de projetos, e tem 

como principal objetivo aperfeiçoar os processos e adequá-los às condições 

das fontes de recursos disponíveis. Em 2014 foram realizados seis encontros 

para capacitação dos gestores da administração municipal no sistema 

SICONV, o sistema de gestão de convênios implantado pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão.  

 

O EGP/NIT também apoia diretamente a elaboração e acompanhamento da 

execução de projetos junto às secretarias municipais e parceiros da Prefeitura, 

como autarquias, fundações e organizações diretamente envolvidas nos 

projetos públicos. Outra área de atuação do EGP/NIT é o mapeamento de 

fontes de recursos de financiamentos disponibilizadas pela União, Estado, 

bancos públicos, bancos multilaterais, organizações internacionais e iniciativa 

privada, e a divulgação destas informações na Administração Municipal, 

apoiando estes órgãos na captação destes recursos. E, por fim, o EGP/NIT é 

responsável pelo acompanhamento das condições de adimplências dos 

projetos em execução no município, apoiando as secretarias/instituições nas 

ações de prestação de contas ao agende financiador, e assegurando a 

capacidade de captação plena ao município. 

 

Por seu caráter abrangente, o EGP/NIT também atua como interlocutor e 

facilitador na gestão municipal e tem como meta disseminar o modelo gerencial 

e a cultura matricial de gestão de projetos. Por centralizar as iniciativas de 

captação de recursos o EGP/NIT atua diretamente nos projetos estratégicos do 

município, fomentando estratégias intersetoriais para elaboração de projetos. 

 

Este relatório foi dividido em três seções: a primeira trata dos temas 

relacionados à Vice-Prefeitura, onde o EGP/NIT está inserido, destacando as 

principais atividades realizadas pelo Vice-Prefeito, bem como os marcos 
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mensais da gestão. A segunda seção trata dos projetos desenvolvidos pelo 

EGP/NIT, que estão estruturados em quatro Núcleos: Defesa Civil, UGP/BID, 

Niterói de Bicicleta e UGP/CAF. Os projetos realizados pela Subsecretaria de 

Defesa Civil estão voltados para a gestão de riscos e emergências, prevenção 

de acidentes naturais e mobilização da população para estas situações, como 

destaque estão a criação dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs) 

nas principais áreas de risco da cidade, a implantação do Sistema de Alerta e 

Alarme Sirenes e implantação de Pluviômetros Automáticos e Semiautomáticos 

no município.  

 

O núcleo UGP/BID é responsável pela execução do Programa de 

Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social - PRODUIS, financiado em parceria 

com o Banco de Desenvolvimento Interamericano- BID, que está implantando 

projetos de urbanização e inclusão social em quatro comunidades do município 

(Vila Ipiranga e Capim Melado como contrapartida do município, e Igrejinha e 

São José); o Centro de Controle Operacional (CCO), voltado para melhorias no 

trânsito e tráfego da cidade; a recuperação do Parque das Águas, área de lazer 

e potencial polo de visitação turística no Centro de Niterói e, por fim, atuando 

também para o fortalecimento institucional da Prefeitura, por meio de ações de 

capacitação dos servidores municipais. O componente de Fortalecimento 

Institucional do PRODUIS também irá elaborar o Cadastro Técnico 

Multifinalitário do município, uma importante ferramenta para a gestão de 

tributos. Esta iniciativa está alinhada com o projeto de Geoprocessamento, 

desenvolvido pelo EGP/NIT para elaboração da Imagem Cartográfica do 

Município, composta por fotos aéreas de altíssima resolução que estão 

disponíveis ao público desde 2014, no site da Secretaria Municipal de 

Urbanismo (www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br). 

 

O Programa Niterói de Bicicleta configura-se como um núcleo de atuação do 

EGP/NIT e tem como principal objetivo a implantação da mobilidade 

sustentável no município. Como principais destaques deste núcleo, podemos 

citar a elaboração do Plano Cicloviário de Niterói, que contou com a realização 

de doze encontros participativos com a população; a ampliação da malha 

cicloviária de Niterói, cuja meta é atingir 120 km até 2033; implantação de 

bicicletários e equipamentos de sinalização e segurança para os ciclistas. O 

Programa Niterói de Bicicleta também recebeu o 1º lugar no Prêmio Mobilidade 

Urbana 2014, na categoria Responsabilidade Social e Meio Ambiente, 

promovido pela Fetranspor no Estado do Rio de Janeiro.  

 

O núcleo UGP/CAF é responsável pela estruturação do Programa Região 

Oceânica Sustentável (PRO-Sustentável), que teve seus recursos captados em 

2014 junto à Comissão Andina de Fomento (CAF). Este projeto tem como 
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principal objetivo a implantação de projetos ambientais para recuperação, 

conservação e formalização do patrimônio ambiental de Niterói. O projeto inclui 

ainda a urbanização de áreas críticas e a complementação do projeto Corredor 

BRT-TransOceânica, uma importante iniciativa de mobilidade do município. 

Estas ações de complementação estão relacionadas à urbanização e 

adequação do entorno do projeto, bem como a execução de projetos 

específicos do corredor. 

 

O Programa Enseada Limpa tem como foco despoluir a Enseada de Jurujuba. 

Para dar início e Jurujuba, onde implantou ações para desinfestação de 

roedores, gestão integrada de resíduos, melhorias nas praias da região e 

ações de reorganização dos marisqueiros da região. O diagnóstico 

socioambiental da bacia hidrográfica contribuinte à Enseada de Jurujuba está 

em desenvolvimento e será uma contribuição fundamental para as futuras 

intervenções na região. 

 

O Programa Gestão de Encostas busca soluções técnicas para as ocupações 

urbanas em áreas de risco nas encostas dos bairros e comunidade da Grota, 

Fazendinha (do Sapê), Bumba, Praia do Sossego e Charitas. A iniciativa do 

Programa Niterói Mais Verde está voltada para a formalização de áreas de 

preservação ambiental do município, fomentando o uso consciente destas 

áreas. O principal destaque deste programa foi a criação do PARNIT (Parques 

de Niterói), detalhada no item 12.1 deste documento. 

 

A terceira - e última seção deste relatório - trata da execução orçamentária de 

2014 e a execução orçamentária de recursos públicos que são acompanhadas 

pelo EGP/NIT por meio do Sistema EGPWEB. Nesta seção é apresentado 

também um resumo dos projetos executados com recursos públicos federais, 

financiados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
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2. ORGANOGRAMA E EQUIPE TÉCNICA 2014 
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3. GABINETE DO VICE-PREFEITO 

Em paralelo às atividades relacionadas a projetos coordenados pela Vice-

Prefeitura, o Gabinete atua em diferentes frentes, a fim de dar suporte e apoio 

aos órgãos da Prefeitura. O vice-prefeito, especificamente, tem atuado – desde 

o início do governo, em janeiro de 2013 – como coordenador das ações 

relacionadas à TransOceânica, OUC, financiamento com os bancos BID e 

CAF, obras de contenção de encostas, entre outras realizações da PMN 

quanto ao Meio Ambiente, Cultura, Esporte e Turismo. 

 

Ao longo de 2014, o vice-prefeito ministrou seis palestras, recebeu prêmios 

nacionais e internacionais e participou de agendas em Brasília e no município 

de Niterói representando o prefeito, além de ter atuado como Prefeito em 

Exercício em três ocasiões neste período. 

 

Dentre as agendas, destacam-se reuniões com representantes de associação 

de moradores de Fazendinha/Sapê, Santo Antônio e também participação em 

audiências públicas referentes à TransOceânica e demais demandas da 

prefeitura, como atendimento a diferentes reuniões nas comunidades, 

sobretudo na Região Oceânica.  

 

Neste período, também foi expressiva a presença do vice-prefeito nas ações de 

combate a queimadas em áreas verdes, que provocou uma perda de matas 

equivalente a cerca de 4% do território de Niterói.  

 

A elaboração do PARNIT, capitaneado pelo vice-prefeito, custou uma série de 

agendas com ambientalistas da cidade, bem como com o INEA e a Secretaria 

de Estado do Ambiente (SEA). 
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3.1 Principais atividades do vice-prefeito e equipe de apoio  

Nos primeiros dias de janeiro, foi aberto um processo para aquisição de 

imóveis, em caráter de emergência, para atender ao gabinete, que fora 

destruído por conta do 

incêndio que atingiu 

parte do prédio 

administrativo da 

PMN, em 01/01/2013. 

Os móveis foram 

pagos e agora está 

aberto – na Secretaria 

de Administração – um processo para inventariar os bens adquiridos. Por 

iniciativa dos servidores desta Vice-Prefeitura, será realizado um inventário 

informal para que os móveis sejam 

cadastrados e relacionados em 

planilha, para controle. 

 

Foi realizada a I Copa Brasil de 

Vela. O gabinete do vice-prefeito, 

sobretudo a pessoa do vice-

prefeito, teve envolvimento direto, 

com diversas reuniões para 

estabelecer parcerias entre a PMN, 

através da Secretaria de Esportes, 

a Confederação Brasileira de Vela 

e potenciais patrocinadores para o 

evento.  

 

O vice-prefeito reuniu-se com representantes da cidade chinesa de Guilin e 

com o presidente da Neltur, para estreitar relações com aquela cidade, bem 

como promover um acordo de amizade entre Niterói e Guilin.  
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Reunião com representantes do SEBRAE-DF, na Câmara de Dirigentes 

Lojistas para alinhar investimentos em Niterói e parcerias para incluir a cidade 

no legado econômico das Olimpíadas 2016. 

 

Em fevereiro, o vice-prefeito assumiu algumas reuniões, juntamente com a 

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, para tratar de assuntos 

relacionados aos protestos dos professores municipais sobre o plano de cargos 

e salários. Também teve início a negociação com a CAF para buscar recursos 

para Niterói. 

 

Entre as agendas de março e abril, houve inauguração de escola, transmissão 

de cargo da Secretária de Saúde Solange Oliveira e lançamento do relatório 

Niterói Mais Humana e inauguração do Hotel H, onde Axel Grael representou o 

Prefeito. Ainda neste período, o vice-prefeito viajou a Brasília para audiência 

em diferentes ministérios, para negociar os projetos da TransOceânica e 

aqueles relacionados aos Esportes, além de palestra para a Escola de 

Engenharia da UFF, com foco no Meio Ambiente e palestra na Academia de 

Polícia, sobre gestão. 

 

Na Semana da Mobilidade, em maio, do Plano Niterói de Bicicleta, ocorreram 

as seguintes agendas: entrega da nova frota de ônibus, inauguração do novo 

reservatório de água em Itaipu, inauguração de UMEI no Centro, lançamento 

do programa SEBRAE no Pódio e reunião com moradores da Fazendinha do 

Cafubá sobre TransOceânica, na AABB, assinatura do contrato para 

construção do CISP e abertura do 4º Salão da Leitura. 

 

Em junho, destacou-se a agenda com o ministro das Cidades, Gilberto Occhi, 

para o lançamento do edital de contratação da TransOceânica. Houve, ainda, 

audiência pública sobre TransOceânica no colégio Itapuca, inauguração da 5ª 

Cia Destacada do 12º BPM, inauguração de clínica da família no Fonseca, 

entrega de novas ruas do Programa Bairro Novo e Prefeitura Móvel no 

Caramujo, onde o vice-prefeito fez diversas agendas com a população local. 



                                                                                            
 
 

11 

 

Em julho, foram realizadas várias reuniões com o vice-prefeito para 

desenvolver o Plano Niterói que Queremos. Foi dada continuidade às reuniões 

com representantes da Fazendinha, Mar Alegre e Santo Antônio. Na segunda 

quinzena do mês, houve uma agenda do vice-prefeito com a secretária 

municipal de urbanismo e mobilidade urbana, Verena Andreatta, em Brasília, 

no Ministério das Cidades. O convite, ao vice-prefeito, para participar da 

chegada da regata Clipper Round the World, em Londres foi o ponto de partida 

para as tratativas para trazer a próxima parada da regata em Niterói, como a 

primeira etapa da travessia de volta ao mundo. 

 

Em agosto, ocorreu mais uma Missão BID, capitaneada pelo gabinete do Vice-

prefeito, através da UGP, além de agendas como: cerimônia de ordem de 

serviço para o início das obras de contenção de encosta de comunidades e 

ordem de início das obras do Getulinho.  

 

O vice-prefeito ministrou a palestrante do Congresso Nacional de Excelência 

em Gestão, promovido pela UFF, na Firjan. Houve também a reinauguração do 

CRAS do Caramujo, reinauguração do Médico de Família em Matapaca, 

assinatura de ordem de início das obras de contenção no Caramujo, 

inauguração do telecentro no Preventório, inauguração da clínica comunitária 

no Badu. 

 

Em setembro, foram realizadas reuniões públicas com moradores da 

Fazendinha, no bairro 

Cafubá, sobre 

drenagem e 

pavimentação, 

apresentação 

preliminar do estudo 

sobre queimadas. A 

Prefeitura Móvel se 

instalou no bairro da 
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Ilha da Conceição, onde o vice-prefeito atendeu à população local. Axel 

comandou, junto à Secretaria de Urbanismo e Mobilidade Urbana, o projeto de 

criação de uma marina pública no Campus do Gragoatá. Houve inauguração 

do Centro de Artes UFF, reinauguração da clínica comunitária de Várzea das 

Moças, inauguração de UMEI no Engenho do Mato, ordem de início das obras 

da nova sede da SEOP e Guarda Municipal.  

 

O vice-prefeito participou de uma audiência no MP sobre plano de saneamento 

da cidade, com a PGM. Axel falou como representante da Prefeitura. Um dos 

marcos de setembro foi a inauguração da Rua Timbiras, em São Francisco, no 

Dia Mundial Sem Carro. 

 

Em outubro, o vice-prefeito participou de audiências em Brasília para tratar 

sobre a regata Clipper Round the World, com Itamaraty e Unesco, além de 

tratar sobre projetos de turismo e de esporte em Niterói. Neste mês, o vice-

prefeito fez uma palestra de boas-vindas para os agentes da secretaria de meio 

Ambiente que passaram no concurso público da Prefeitura. Houve inauguração 

das obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto de Itaipu, Missão 

CAF, lançamento do PARNIT no Parque da Cidade e, por fim, cerimônia de 

contrato de construção de 1.300 unidades habitacionais nos bairros de Badu e 

Ititioca. 

 

Entre as agendas do mês de aniversário (novembro) de Niterói, destacam-se: 

audiência pública sobre Plano Diretor, premiação do concurso Criando Niterói 

do Amanhã, implantação de escultura indiana no Parque da Cidade, enquanto 

Prefeito em Exercício, coordenação de mais uma missão BID em Niterói, 

simulado de Defesa Civil em Santa Bárbara, inauguração de unidade de saúde 

em Santa Bárbara, cerimônia pelo centenário dos Correios em Niterói, 

inauguração do CEU, em Jurujuba, almoço com o governador Pezão, entre 

outras agendas, como lançamento do Niterói que Queremos no Teatro 

Municipal, inauguração da ciclovia da Roberto Silveira, apresentação de novos 

guardas municipais, inauguração de árvore de Natal da cidade, lançamento da 
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Casa do Futuro, no restaurante Albamar e comemoração dos 15 anos de 

Águas de Niterói. 

 

Já o último mês do ano (dezembro) foi marcado por agendas relacionadas a 

procedimentos da Prefeitura a respeito de ações de Meio Ambiente, 

TransOceânica e OUC, BID, entre outros importantes temas, como a realização 

da II Copa Brasil de Vela, que contou com uma participação expressiva da 

Vice-Prefeitura.  

 

O vice-prefeito recebeu 

um grupo de 

bombeiros e salva-

vidas, que pleitearam a 

construção de cabines 

de salva-vidas nas 

praias da cidade. Participaram do encontro os vereadores Henrique Vieira, 

Leonardo Giordano e Gallo (por seu representante). Houve, ainda, lançamento 

do site da Defesa Civil, estruturado pelo EGP/Vice-Prefeitura e o período de 

transição no Programa Niterói de Bicicleta, já que o atual coordenador, Argus 

Caruso será substituído por Isabela Ledo, que passará a ser coordenadora a 

partir de janeiro/2015. Neste sentido, o vice-prefeito participou do último 

encontro cicloviário participativo do ano, que aconteceu no auditório do 

Caminho Niemeyer.  

Junto com o ministro 

de Turismo, o vice-

prefeito participou do 

Seminário sobre 

utilização Turística da 

Baía de Guanabara.  

 

Entre as agendas de governo, destacam-se: assinatura de contrato de 

gerenciamento do PRODUIS/BID, Natal da Cidade, no prédio dos Correios e 
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recepção, no Porto do Rio, das novas barcas e de trens da Supervia, com o 

governador Pezão.  

 

Ao final de dezembro, o vice-prefeito comandou, em substituição ao Prefeito, a 

cerimônia de 

celebração do 

convênio entre PMN e 

SEA para o programa 

Ecocultural, da 

Secretaria de Cultura 

e FAN. O convênio só 

foi realizado este ano 

após uma interlocução direta do vice-prefeito com o então Secretário de 

Ambiente do Estado, Carlos Portinho. 
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4. DEFESA CIVIL 

A Subsecretaria de Defesa Civil, parte integrante da Vice-Prefeitura, apresenta 

a seguir as ações e projetos realizados durante 2014, com o apoio do EGP e 

do Gabinete do Vice Prefeito.  

 

4.1 Sistema de Alerta e Alarme por meio de Sirenes 

Atividades: 

 Atuação em conjunto com equipe da Secretaria de Estado de Defesa Civil 

para avaliação e apontamento das localidades com vulnerabilidade aos 

movimentos de massa e localização adequada para implantação das 

Sirenes; 

 Capacitação de Líderes Comunitários e de integrantes de NUDECs voltado 

para o 

conhecimento do 

equipamento, sua 

funcionalidade, 

bem como a 

reação adequada 

ao acionamento 

do mesmo; 

 Capacitação do 

público interno 

para operar a central do sistema, no que tange ao monitoramento e ao 

acionamento do equipamento. 

 

4.2 Implantação de Pluviômetros Automáticos e Semiautomáticos 

Atividades: 

 Atuação em conjunto com equipe do Centro Nacional de Monitoramento e 

Alertas de Desastres Naturais, do Governo Federal, para avaliação dos 

posicionamentos adequados para a instalação dos equipamentos; 
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 Instalação, por parte da equipe desta Secretaria, de 12 Pluviômetros 

Semiautomáticos; 

 Capacitação do público interno para a coleta de dados referentes aos 

índices 

pluviométricos 

imediatos e 

acumulados; 

 Criação de banco 

de dados 

produzindo 

correlações entre volumes de chuvas e ocorrências de Deslizamentos, a fim 

de produzir uma série histórica que servirá de parâmetros de 

suscetibilidade. 

 

4.3  1ª Conferência Intermunicipal de Defesa Civil 

Conferência realizada em 12 de Março de 2014, contou com a participação das 

Defesas Civis dos Municípios da Região Metropolitana e com a participação de 

representantes dos diversos seguimentos da sociedade. O tema central foi: 

“Proteção e Defesa Civil: Novos Paradigmas para o Sistema Nacional”. 

 

4.4 Capacitação dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDECs 

Atividades: 

 Formação de 12 Núcleos Comunitários de Defesa Civil com foco nas 

regiões com 

vulnerabilidade à 

ocorrência de 

deslizamentos; 

 Atuação junto aos 

demais NUDECs já 

formados para 

atualização de 

dados cadastrais e ações de reciclagem. 
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4.5 Defesa Civil na Escola 

Atividades: 

 Capacitação de alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental em 5 escolas do 

município com disciplinas voltadas à primeiros-socorros, prevenção a 

acidentes domésticos e combate a incêndio, meio ambiente e 

sustentabilidade, avaliação de riscos de deslizamento e de colapso 

estrutural e meteorologia; 

 No encerramento da capacitação, 

que durou em torno de um semestre, 

foi realizado um simulado de incêndio 

na escola com consequente 

evacuação de todos os alunos, 

funcionários e professores fazendo 

uso dos procedimentos corretos para 

tais tipos de emergências; 

 

 Todos os alunos participantes 

receberam um kit para emergências 

obtido a partir de parceria com o 

Governo do Estado, contendo: uma camiseta, um boné, uma capa de 

chuva, uma mochila, uma lanterna e um apito. 

 

4.6 IV Sessão da Plataforma Regional para a Redução do Risco de 

Desastres nas Américas 

Evento realizado no Equador, entre 27 e 29 de Maio de 2014, o qual teve como 

foco principal a apresentação por parte dos países participantes das ações 

desenvolvidas e em desenvolvimento com referência ao Marco de Ação de 

Hyogo; 

 

Juntamente com a Delegação do Estado do Rio de Janeiro, participamos de 

grupos de discussão com Chefe do Escritório no Brasil para Estratégia 
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Internacional para Redução de Desastres da Organização das Nações Unidas 

(Eird/ONU), David Stevens, para avaliação das ações em desenvolvimento em 

busca da resiliência. 

 

4.7 Mapeamento e Análise dos Incêndios na Vegetação 

A conservação das florestas na paisagem urbana de Niterói apresenta grandes 

desafios, sendo os três maiores os desmatamentos autorizados para 

conversão de uso, os desmatamentos não-autorizados, incluindo as invasões e 

expansão das  chamadas “ocupações subnormais” e os incêndios florestais, 

ocorrendo na sua quase totalidade de  forma provocada, seja acidentalmente 

por atividades humanas, seja de forma intencional e criminosa. O quadro se 

repete na maior parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ).  

 

No último verão - especialmente nos três primeiros meses de 2014 - condições 

especialmente severas de baixa umidade, alta insolação e falta de chuvas, por 

um grande número de dias seguidos levou a um estado crítico de 

ressecamento da vegetação e a ocorrência de incêndios na cidade alcançou 

nível excepcional, motivando ação enérgica da PMN na busca de soluções 

tanto para o combate nos momentos de crise, quanto na prevenção do risco. 

Deste esforço decorre a realização do Mapeamento e Análise dos Incêndios na 

Vegetação. 

 

Atividades: 

 

 As imagens em alta resolução do Município de Niterói por satélite, nas 

datas mais apropriadas para documentar a crise e os danos à vegetação;  

 Mapeamento dos focos de incêndio e áreas atingidas pelo fogo;  

 Análise dos danos causados à vegetação pelas ocorrências de incêndio;  

 Análise do risco de novos eventos, baseado no mapeamento atual e 

condições fisiográficas.  
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O projeto foi realizado em ambiente de sistema de informações geográfico 

(SIG) e os resultados sintéticos são disponibilizados online, para apoio a 

trabalhos de campo e ações que a PNM julgue adequadas. O Mapeamento e 

Análise produzido pelo município de Niterói será também incorporado ao 

Mapeamento Nacional de Incêndios em Vegetação, que está sendo 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. 

 

4.8  Seminário Interno 

Realizado no mês de novembro, com o objetivo de alinhar os conhecimentos 

do público interno com as novas diretrizes do Sistema de Proteção e Defesa 

Civil. Foram discutidos os parâmetros para atualização dos protocolos internos 

de atendimento aos Processos e às Solicitações de Vistoria e também 

realizado o alinhamento da equipe com relação aos novos integrantes que 

atuarão no plantão de emergência 24 horas. 
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4.9 Capacitação de Efetivo de Outros Órgãos do Governo 

Atividades: 

 Capacitação de 280 Agentes Comunitários de Endemias e de Controle de 

Zoonozes para que, durante suas ações rotineiras na comunidade, realizem 

ações preventivas, de identificação de risco e de atendimento a vítimas em 

caso de desastre; 

 Agregando valores à formação da nova turma de Guardas Municipais, foi 

ministrada uma palestra sobre Noções de Defesa Civil e Importância Ações 

Preventivas. 

 

4.10 Atendimentos e Vistorias 

Até a presente data, foram registradas 830 solicitações de vistoria, das quais 

579 obtiveram atendimento, chegando a um percentual de atendimento de 

69,76% das solicitações de vistoria.  

 

4.11 Atualização dos Planos de Contingência 

Com base nas ocorrências de maior relevância, foram elaborados e atualizados 

planos de contingência voltados para a mobilização e atendimento aos 

desastres. 

 

Destaca-se o Plano de Contingência relacionado aos incêndios florestais e de 

vegetação urbana. Baseado em dados estatísticos de áreas atingidas no início 

do ano (dados do Corpo de Bombeiros), foram identificadas e mapeadas, a 

partir de um sistema que utilizou imagens de alta resolução, áreas com maior 

suscetibilidade e este tipo de ameaça. Desta forma, contando com o apoio dos 

órgãos afins, Corpo de Bombeiros Militar e PrevFogo (IBAMA), foi estabelecido 

um plano de contingência bastante consistente para prevenção e combate a 

esses incêndios. 
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4.12 Criação do site da Defesa Civil e página no Facebook 

A criação do Site, um importante canal de interação com o público, a partir do 

qual são divulgadas informações, notícias, dados estatísticos de atendimentos, 

boletins 

meteorológicos etc; 

 

A interatividade com o 

público se tornou 

ainda mais consistente 

a partir da página no 

Facebook. Através 

dela, comentários, 

críticas e trocas de 

informações passam a 

ser postados e avaliados, contribuindo para a contínua melhora do serviço 

prestado. 

 

4.13 Metas para 2015 

A seguir serão relacionadas as ações que estão sendo elaboradas para o 

próximo ano, relacionadas ao fortalecimento institucional, captação de recursos 

e contratação de serviços e funcionários. 

 

4.13.1 Atualização do mapeamento das áreas suscetíveis e de risco 

relacionado a fenômenos de movimento de massa 

A Defesa Civil não possui mão de obra qualificada (Geólogos e Geógrafos) 

para esta atividade em número suficiente para atender ao projeto, e uma das 

metas para o próximo ano será a contratação de empresa especializada para a 

realização do referido mapeamento. 

 

4.13.2 Estruturação da Nova Sede da Defesa Civil 
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Em 2014 foram iniciadas as obras para estruturação de uma nova sede para a 

Defesa civil, uma das metas para o próximo ano é a montagem do Centro de 

Operações, com a aquisição de equipamentos de TI, bem como o atendimento 

às demandas atuais da subsecretarias, como aquisição de software e hardware 

para processamento dos dados (vistoria, meteorologia, georreferenciamento). 

 

4.13.3 Atendimento a 100% da demanda de vistorias 

Para atender a esta meta, a Subsecretaria de Defesa Civil precisa aumentar 

seu efetivo de funcionários habilitados para a execução de vistorias, entre as 

ações planejadas estão: 

 

 Mobilização de Equipe de Plantão para atendimento às solicitações de 

vistoria em plantão de 24 horas, que está finalizando o período de 

capacitação e adaptação, iniciará os trabalhos a partir de janeiro/2015; 

 Contratação de engenheiro, para atendimento à demanda crescente de 

vistorias relacionadas a colapso de estruturas – fissuras, rachaduras, perda 

de estabilidade, queda de rebocos, queda de marquises, avaliação pós-

incêndio etc. 

 

4.13.4 Ampliação do Projeto Defesa Civil na Escola 

Para ampliar e melhorar a atuação do Programa nas escolas municipais a 

Defesa Civil definirá, junto com a Fundação Municipal de Educação, as equipes 

de trabalho, cronograma e meios de divulgação das atividades aos alunos, pais 

e professores, de forma a otimizar as ações do Programa e alcançar um maior 

número de escolas. 

 

4.13.5 NUDECs 

A Defesa Civil pretende realizar ações de acompanhamento, aprimoramento, 

reciclagem e fortalecimento dos NUDECs já formados, para tanto será preciso 

ampliar o efetivo atual da Subsecretaria, em função da ampliação da demanda 

de atividades relacionadas à instalação das Sirenes, mapeamento e 
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sinalização das rotas de fugas (colocação de placas), avaliação e determinação 

dos Pontos de Apoio e instalação de pluviômetros. 
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5. PLANO NITERÓI DE BICICLETA 

Diante das inúmeras demandas e carências orçamentárias da Prefeitura, 

pautamos nossos entendimentos gerenciais, focando  nosso trabalho em dois 

grandes pilares:  

 Educação e 

 Infraestrutura 

 

Ao começar as mobilizações sociais praticamente do zero, é gratificante ver 

que os trabalhos cooperativos resultaram em rápido crescimento do Programa: 

os ciclistas se 

organizaram e, hoje, 

é possível dizer que 

a bicicleta se 

configura em 

importante tema 

dentro e fora da 

prefeitura. 

 

Ao realizar o Plano 

Cicloviário 

Participativo e 

viabilizar a 

implantação de 

ciclovias e bicicletários em pontos estratégicos da cidade, como o Circuito 

Universitário, as ciclovias da Amaral Peixoto e Roberto Silveira, constata-se o 

início de um longo processo de desenvolvimento, com diversos ingredientes 

para ser virtuoso, mas ainda com muito a ser feito. 

 

Com o apoio da EMUSA, NITTRANS e SECONSER duplicamos a malha 

cicloviária da cidade, que passou de 15km para mais de 30km. 
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Foram adquiridos 350 bicicletários, durante a parceria com a EMUSA, dos 

quais mais de 

100 foram 

instalados. Com 

a SECONSER, 

através do 

contrato do novo 

mobiliário 

urbano, foram 

adquiridos mais 

260 unidades, 

totalizando 610 

bicicletários, ou seja, 1.220 vagas para bicicletas. 

 

Foi realizada a licitação e a contratação da TCURBES, com o apoio da 

EMUSA, que está encarregada de dar continuidade no Plano Cicloviário 

Participativo, um 

trabalho iniciado 

pela nossa equipe, 

em parceria com o 

TRANSPORTE 

ATIVO e ITDP, que 

contou com mais 

de dez encontros 

abertos à 

população. 

Realizamos uma 

parceria de estágios, com a UFF, que aproximou o mundo acadêmico e 

fomentou o tema dentro da universidade. 

 

Com o apoio e parceria de FETRANSPOR, UCT, FECIERJ, SETRERJ, RIO 

ESTADO DA BICICLETA E GOVERNO DO ESTADO, iniciamos o programa 
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Motorista Amigo do Ciclista, com treinamento e duas edições de ações 

educativas com os motoristas e com a SEMECT e a SMARHS, participamos do 

programa Agente Ambiental. 

  

Com a IMPRENSA OFICIAL, foram publicados mais de 5 mil CTBs de bolso 

(Coletânea de artigos do Código de Trânsito Brasileiro – Direitos e deveres dos 

ciclistas). 

 

Com a FECIERJ, 

SMEL, NELTUR, 

SMAC, SEOP e 

NITTRANS, foram 

realizadas dois 

eventos públicos 

de divulgação, 

chamados de Semana da Mobilidade. Como a FECIERJ, NELTUR  e MAC, foi 

realizado o 1º Encontro de Cicloturismo de Niterói. 

 

Com a PGM foi 

editado o Termo de 

Referência para a 

licitação das 

Bicicletas Públicas 

Compartilhadas, 

trabalho que foi 

delegado à 

SECONSER. 

 

Com a FECIERJ  e os ciclistas de competição, foi realizado o documento da 

APCC (Área de Proteção ao Ciclista de Competição). O documento foi 

encaminhado para a NitTrans e a continuidade do processo foi encaminhada à 

SMEL. 
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Com a parceria da UFF, o site www.niteroidebicicleta.rj.gov.br está sendo 

elaborado e se encontra em fase final para publicação no primeiro trimestre de 

2015. Com a ASSOCIAÇÃO MOBILIDADE NITERÓI e TRANSPORTE ATIVO, 

foram realizadas contagens e pesquisas com análises e sugestões que foram 

encaminhadas a diversas Secretarias. 

 

Com a SEDEN, foi encaminhada a Lei 2499 que determina a instalação de 

bicicletários em shoppings, hipermercados e universidades. O assunto também 

foi encaminhado para a SMU e SMARHS para que seja executada devida 

fiscalização. Também com a SMU e SMARHS, foi encaminhada a lei 2832, que 

instituiu o Estatuto da Bicicleta, para que a mesma seja regulamentada. 

 

Com parceiros externos, foram realizados diversos eventos nas ruas como 

Ciclocine, Bike Anjo, Vaga-viva, Pedal Sonoro, Cicloteca, passeios ciclísticos 

etc. Tratam-se de movimentos sociais estratégicos em franco crescimento que 

cumprem um papel fundamental de fiscalização e multiplicação da consciência 

dos direitos e deveres dos ciclistas e que merecem seguir com total apoio da 

prefeitura. 

 

O Programa Niterói 

de Bicicleta 

ganhou 1º lugar no 

Prêmio Mobilidade 

Urbana 2014, 

categoria 

Responsabilidade 

Social e Meio 

Ambiente. Evento promovido pela Fetranspor abrangendo todo Estado do Rio 

de Janeiro. O prêmio é um importante reconhecimento, fruto de um trabalho 

que se caracteriza, principalmente, pela articulação e união de várias 

secretarias e instituições, dentro e fora do governo.  

 

http://www.niteroidebicicleta.rj.gov.br/
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6. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE 

NITERÓI - PRODUIS/ BID 

O presente relatório refere-se às atividades realizadas no âmbito do Programa 

de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social – PRODUIS, durante o 

exercício 2014.  

 

 O Contrato de Empréstimo nº 2941/OC-BR entre o Município de Niterói e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para execução do 

PRODUIS, foi celebrado em 28/02/2014, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida dos moradores de Niterói por meio de Projetos Urbanos e 

Sociais.  

 

O Programa tem como objetivos específicos: melhorar as condições de 

urbanização e saneamento ambiental de bairros de baixa renda e ampliar a 

rede de equipamentos e serviços sociais; melhorar as condições de mobilidade 

e integração no transporte; apoiar a recuperação de áreas degradadas do 

centro da cidade; e fortalecer a capacidade institucional em gestão e 

planejamento da Prefeitura Municipal de Niterói (PMN). 

 

Ações que antecederam a assinatura do Contrato 

Em cumprimento às Condições Prévias à Assinatura do Contrato foram 

encaminhados ao BID pela UGP/Vice-Prefeitura, com apoio da SMF e PGM, os 

seguintes documentos e atos: 

 

 Pareceres Jurídicos da PGM e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

– PGFN, fundamentados no sentido de que as obrigações contraídas pelo 

Município de Niterói e pelo Fiador - Governo Federal, são válidas e exigíveis 

 Designação dos funcionários representantes do Município responsáveis por 

representá-lo em todos os atos relacionados à execução do Contrato; 

 Demonstração de capacidade orçamentária para fazer frente à execução do 

Projeto de acordo com o cronograma de investimentos; 

 Apresentação de Relatório de Início conforme item (d) da Cláusula 4.01 das 

Normas contratuais relativas a desembolsos; 

 Pactuação de prazo para estruturação do Sistema de Informação 

Financeira. 
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 Decreto de criação da Unidade de Gestão do Programa e nomeação dos 

respectivos membros; 

 Decreto de criação da Comissão Especial de Licitação do Programa e 

designação de seus membros; 

 Publicação do decreto que aprova o Manual Operacional do Programa 

relacionado ao Componente 1- Urbanização de Comunidades; 

 

Além disso, foi elaborado o Manual de Operações do Programa, pela 

Consultora do BID Vera Bazzanella com apoio da UGP e demais órgãos da 

PMN, O documento é estratégico e estabelece os termos, condições, 

procedimentos e fluxos que regerão a execução dos projetos e atividades do 

Programa. 

 

6.1 Ações em Curso após Formalização do Contrato 

6.1.1 Missão de Arranque  

Após a assinatura do Contrato, o BID realizou, em parceria com a UGP, a 

Missão de Arranque, no período de 31/03 a 04/04/2014, com a participação de 

todos os órgãos municipais envolvidos no PRODUIS.  

 

A Missão teve por objetivo, além de apresentar a equipe designada para 

compor a estrutura da UGP, discutir as condições prévias ao primeiro 

desembolso, o reconhecimento de despesas prévias realizadas pela PMN 

previamente à assinatura do contrato, bem como elaborados e/ou atualizados 

os principais documentos norteadores do Programa, a saber: Plano de 

Execução do Programa – PEP, Plano de Aquisições - PA, Plano de Operações 

Anual - POA, Aviso geral de Aquisições – AGA, Matriz de Responsabilidades, 

Matriz de Resultados, e Matriz de Risco. Foram fornecidas pelo BID, também, 

orientações gerais sobre a implantação do Programa. 

Em cumprimento às Cláusulas Contratuais e conforme encaminhamentos 

acordados durante a Missão de Arranque, foram adotadas as seguintes 

medidas: 

 

 Cláusula 4.03 das Disposições Especiais - foram encaminhadas, em 

24/04/2014, Planilhas com os valores referentes aos Gastos Prévios à 

Assinatura do Contrato realizados nas obras de Urbanização das 

Comunidades de Vila Ipiranga e Capim Melado, e de revitalização das 

Praças Jardim São João e Leonir Ramos.  Tais gastos foram reconhecidos 



                                                                                            
 
 

30 

 

pelo BID como contrapartida local, conforme Ofício CBR-1538/2014, de 

13/05/2014; 

 Clausula 4.09 (a) das Disposições Especiais - foi elaborado o Plano de 

Reassentamento de Vila Ipiranga (PRI), com apoio da Consultora da área 

social do Banco, Pilar Larreamendy. Este documento será utilizado como 

modelo para as ações de reassentamento das demais intervenções do 

Componente 1 do PRODUIS. O PRI foi encaminhado ao BID em 

26/06/2014 e aprovado pelo Banco por meio do Ofício CBR 2238/2014, de 

10/07/2014; 

 

Durante a Missão de Arranque, várias diretrizes foram também estabelecidas  

pelo Banco no sentido de elaborar os Planos de Manutenção e de 

Monitoramento e Avaliação, bem como desencadear os Processos Seletivos de 

Contratação do Programa.  

 

6.2  Missões de Acompanhamento  

6.2.1 Missão de Acompanhamento de 04 a 08 de Agosto 

Esta Missão teve por objetivo avaliar o andamento do Programa no que tange 

a: evolução de seus Componentes e dos Planos discutidos durante a Missão 

de Arranque; cumprimento das Condições Especiais de Execução do Contrato; 

Indicadores de Resultado e; revisão do PEP, POA e PA. 

 

Foi confirmada pelo BID a necessidade de realização de Seminário de 

Integração entre a UGP e os demais órgãos da PMN, com a contratação pelo 

Banco de consultoria para apoio à PMN na realização do seminário. 

 

Nesta missão foi apresentada a nova Especialista do BID encarregada da 

Operação, Fernanda Magalhães, em substituição a Aderbal Curvelo, designado 

para um Programa de Work Assignement na Representação. 

 

6.2.2 Missão de Acompanhamento de 10 a 12 de Novembro 

Esta missão ocorreu simultaneamente ao Seminário de Integração “Desafios 

da Gestão Compartilhada de Projetos”, promovido pelo BID e UGP,o que 

permitiu dar continuidade ao diálogo do BID com a PMN e fortalecer a 

integração e parceria entre os órgãos envolvidos no Programa, identificar 

oportunidades de melhoria nos processos e facilitar a execução do PRODUIS. 
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Foi avaliado também o andamento dos Componentes do Programa e das 

licitações em curso, bem como aspectos críticos relacionados à sua execução. 

 

6.3  Resultados alcançados no exercício 2014 

 Processo de Seleção para contratação de Empresa de Apoio ao 

Gerenciamento do Programa – iniciado em maio/14, encontra-se em 

negociação do Contrato, uma das fases do processo de seleção do BID. 

 Processo de seleção para contratação de empresa para elaboração de 

projeto executivo da Comunidade de São José - iniciado em abril/14, a 

licitação foi 

concluída após 

reunião de 

negociação e o 

contrato assinado 

em 17.12.14, com 

previsão de 

duração de até 8 

meses. 

 

 

 Processo de seleção para contratação de empresa para elaboração de 

projeto executivo da Comunidade de Igrejinha do Caramujo – iniciado em 

junho/14, por 

razões de 

segurança o 

processo sofreu 

sucessivos atrasos 

e prorrogações e 

foi suspenso de 

24/10 a 18/11. 

Solucionado o 

impasse, foi realizada vistoria pelas empresas que compõem a lista Curta. 
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No entanto, na data prevista nenhuma empresa apresentou Proposta 

Técnica e de Preço. Tal fato foi informado ao BID e será iniciado novo 

processo de seleção em janeiro/15. 

 Processo de contratação de Consultor Individual para elaboração do projeto 

de desenvolvimento de Cadastro Territorial Multifinalitário com 

Georreferenciamento – iniciado em junho/14, o contrato foi assinado em 

20.10.14, com previsão de duração de 90 dias. 

 

 Processo de contratação de Consultor Individual para elaboração do Plano 

de Capacitação da PMN - iniciado em junho/14, o contrato foi assinado em 

17.12.14, com previsão de duração de 4 meses. 

 

 Processo de contratação de Empresa para customização do Sistema de 

Informação Financeira do Programa - a PMN implantou o Sistema e-cidade 

como software de gestão integrada das secretarias e órgãos municipais. O 

Sistema, no entanto, precisou ser customizado de modo a atender aos 

requisitos do BID para a execução financeira do Programa. Iniciado em 

maio/14, a Empresa DBSELLER foi contratada em julho/14 e o Sistema 

concluído em setembro/14. Encontra-se em fase de ajustes de 

discrepâncias para operacionalização.  

 

 Projeto Básico para implementação do CCO/CTAs – em atendimento à 

Cláusula 4.09 (b) das Disposições Especiais do Contrato, que estabelece 

que a PMN deverá elaborar Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica,  

previamente à execução do Componente Mobilidade Urbana, a Prefeitura, 

por meio da NITTRANS e com apoio da UGP, contratou a elaboração de 

Projeto Básico para implementação do CCO/CTAs. O Projeto foi concluído 

em outubro/14 e o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica encontra-se 

em licitação pela EMUSA.  

 

 Plano de Monitoramento e Avaliação – em cumprimento à Cláusula 4.02 

das Disposições Especiais do Contrato e aos encaminhamentos da Missão 
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de Arranque do Programa, o Plano de Monitoramento e Avaliação foi 

aprovado BID outubro/14. 

 

 Processo de contratação do Projeto Executivo do Parque das Águas – 

iniciado em outubro/14, encontra-se em fase de Manifestação de Interesse, 

após aprovação 

pelo BID dos 

Termos de 

Referência – TDR 

e Orçamento. A 

conclusão do 

processo seletivo 

está prevista para 

abril/15. 

 

 

 Plano de Manutenção do Programa - em cumprimento ao item V do Anexo 

A do Contrato, o Plano Anual de Manutenção foi encaminhado ao BID em 

outubro/14, abrangendo: (i) as ações de manutenção e conservação 

realizadas nas praças Jardim São João e Leonir Ramos (Componente 3), 

cujas obras já foram concluídas pela PMN como contrapartida do Município 

ao Programa e (ii) a metodologia de manutenção e conservação que será 

adotada pela PMN para as demais intervenções do PRODUIS. 

 

 Seminário de 

Integração – 

Desafios da 

Gestão 

Compartilhada de 

Projetos - A 

dificuldade da 

UGP em mobilizar as secretarias/órgãos parceiros, para desenvolvimento 
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de Produtos do Programa, em função das demais prioridades de trabalho 

de cada órgão e do reduzido corpo técnico para atender às demandas, 

levou à negociação com o BID para realização de Seminário de 

Sensibilização/Integração envolvendo todos os órgãos da PMN ligados ao 

PRODUIS,conforme mencionado no item 3.2. 

 

O Seminário envolveu cerca de 60 técnicos da PMN, sob coordenação da 

UGP e da 

Consultora do BID 

Maria Eugênia 

Costa, resultando 

em processo de 

integração bastante 

rico a na definição 

de um Plano de 

Ação do PRODUIS para 2015, além de propostas mais amplas para 

melhoria da gestão, comunicação e integração com as comunidades e a 

sociedade. 
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7. GEOPROCESSAMENTO 

7.1 Imagem Cartográfica do Município 

O resultado principal deste projeto é a cobertura do território municipal em 

ortofotos com 10 centímetros de resolução, plenamente aplicáveis ao 

mapeamento cadastral e planejamento de intervenções. Através do 

perfilamento a laser, a administração terá acesso a dados detalhados sobre a 

altimetria da cidade, tanto nas áreas urbanizadas, quanto nas áreas protegidas 

e vazios urbanos. 

 

Além da altitude detalhada do terreno, planejada para gerar curvas de nível de 

50 em 50 cm, o modelo de superfície reflete as altitudes de objetos acima do 

solo, trazendo informações sobre a altura das edificações, altura da 

arborização e porte da cobertura vegetal nativa no município. A principal 

aplicação deste trabalho é o uso de ortofotos e do software ArcGis para 

elaborações de exemplos de estudos urbanos, como: 

 

 áreas de remoção de moradias localizadas sob linhas de transmissão de 

energia. 

 pontos de inundação no Município de Niterói; 
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 locação de estudantes de acordo com a proximidade em Escolas Públicas 

Municipais e/ou Estaduais; 

 modelos de dados cadastrais; 

 acessibilidade de vias (exemplo do Morro do Bumba). 

 

Para visualizar o catalogo de imagem, foi disponibilizado no site 

http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/. 

 

 

7.2 Cadastro Técnico Multifinalitário 

O Sistema de Informações Geográficas – SIG será composto por módulos 

como: Implementação do SIG, Cadastro Imobiliário (IPTU, ITBI e taxas) e 

Mobiliário (ISSQN e taxas), Próprios Públicos, Arborização Urbana, Ouvidoria e 

Serviços de Emergências, Planejamento, Obras, Trânsito, Educação, Saúde, 

Meio Ambiente, Serviços Sociais, entre outros, culminando com a 

implementação do Cadastro Técnico Multifinalitário, conforme diretrizes do 

Ministério das Cidades, perfeitamente integrados, de forma a tornar possível a 

coleta, o armazenamento, o processamento e a análise de dados 

georreferenciados, bem como a produção de informação derivada de sua 

aplicação. 



                                                                                            
 
 

37 

 

As iniciativas de consolidação de um único Cadastro Técnico Multifinalitário 

permitem ainda a busca pela otimização de custos e eficiência administrativa, 

de modo que a administração pública possa canalizar o máximo de esforço 

para investimentos e bem-estar do cidadão, constituindo marca de 

transparência e governança da administração municipal, além de incremento 

mínimo de receita estimado em R$ 43 Milhões, com prazo de execução de 15 

meses. 

 

Foi contratado um especialista em Geoprocessamento para fazer o 

levantamento da real necessidade de todas as secretarias envolvidas no 

financiamento do BID. Esse levantamento se encontra em andamento, com 

término em janeiro de 2015. 

 

Em setembro de 2014, foi dado um treinamento para todos os técnicos de 

todas as secretarias para melhor forma de utilização dos recursos com a 

imagem ortofoto contratado. 

 

A partir do diagnóstico, teremos como meta para 2015 a elaboração de um 

Termo de Referência para contratação de um Sistema de Informação 

Georeferenciado - SIG para licitar com recursos do BID. A previsão de 

implantação é de 15 meses, mas com resultados práticos a partir do segundo 

mês da implantação. 
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8. PROGRAMA ENSEADA LIMPA 

O Programa está sendo executado pelo EGP/Vice-Prefeitura, possui ações em 

andamento e projetos já elaborados que aguardam a captação de recursos 

para execução. 

 

 

8.1 Projetos em Execução 

8.1.1 Elaboração do Diagnóstico Socioambiental da Bacia Hidrográfica 

Contribuinte à Enseada de Jurujuba 

8.1.2  

Metas para 2015: publicar o diagnóstico da Bacia. 

 

8.1.3 Desinfestação de Roedores 

É importante ressaltar que houve dificuldades na execução dos trabalhos em 

função de condições de acesso impostas pelo narcotráfico às equipes de 

trabalho. 
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Atividades:  

 Concluídas as 

localidades de 

Ponte Velha, 

Igrejinha e Grota 

do Surucucu.  

 Iniciadas as 

atividades em 

Jurujuba pelo cais 

e localidade de Brasília. 

 Realização de 4 (quatro) reuniões de avaliação.  

 

Equipes: 

Agentes do Serviço de Zoonoses, Técnicos do INEA e Agentes Comunitários 

de Saúde. 

 

Metas para 2015: 

 Executar manutenção nas áreas concluídas; 

 Concluir as 

localidades de 

Jurujuba; 

 Elaborar material 

didático para 

educação das 

famílias; 

 Consolidar a 

atuação dos 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Zoonoses, orientados pelo 

IEC. 
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8.1.4 Sistema de Gestão Integrada de Resíduos 

Atividades: 

 Realizados encontros técnicos interativos entre 

as equipes da CLIN, Econit, Programa Médico 

de Família, Serviço da Vigilância Sanitária. 

 Produção e distribuição da cartilha educativa 

sobre gestão de resíduos sólidos. 

 Implantação de coleta seletiva nas vias Albino 

Pereira, Oton Bastos e Ruth de Oliveira. 

 Negociações com o Professo Emilio Eigenheer 

para inclusão do histórico Programa de Coleta 

Seletiva de São Francisco nas atividades 

rotineiras da Prefeitura no presente Projeto. 

 Negociação com o INEA para a inclusão no TAC com Águas de Niterói a 

construção do Galpão para o Centro de Triagem de Resíduos - CTR na 

Grota. 

 Elaboração do 

projeto do CTR 

pela CLIN. 

 Reuniões 

realizadas com os 

CRAS de Badu e 

Preventório e com 

os Postos do PMF 

da Grota 1 e Grota 

2, com a 

participação do IEC, com distribuição de questionários objetivando 

avaliação dos resultados do Programa. 

 

Equipe:  
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Agentes do Serviço de Zoonoses, Técnicos do INEA, Agentes Comunitários de 

Saúde e CLIN. 

Metas para 2015:  

 Melhorar o sistema de limpeza pública por parte da CLIN e Econit, por meio 

da definição de um responsável pela limpeza da Grota e agendar 

previamente para o primeiro semestre as reuniões de avaliação; 

 Consolidar a coleta seletiva,  

 Identificar recursos financiadores  e construir o CTR. 

 

8.1.5 Melhoria das Praias de Jurujuba  

Atividades: 

 Execução de obras de engenharia para a complementação da rede de 

coleta e tratamento de esgotos nos bairros de São Francisco e Charitas, 

assim como nas comunidades do Cascarejo, Peixe Galo, Salinas, Grota do 

Surucucu e Preventório: 

 Implantação de 728 metros de rede coletora, 2 elevatórias e 292 metros de 

recalque no Cascarejo; 

 Manutenção e conservação do sistema de esgotamento da comunidade do 

“Pau Ferro”; 

 Implantação de 1,5 km de rede e uma elevatória para atendimento ao bairro 

de Charitas; 

 Paisagismo da Estação Elevatória de Esgoto Charitas; 

 Implantação de rede coletora de esgoto em trechos do bairro de São 

Francisco. 

 Aquisição de caminhão para manutenção preventiva da rede coletora de 

esgoto nas praias da Baía;  

 Recadastramento do sistema de esgotamento sanitário de São Francisco; 

 Complementação do sistema de esgotamento sanitário da comunidade 

Grota do Surucucu, integrado ao PAC da urbanização; 

 Execução de ligações intradomiciliares em locais específicos da 

comunidade do Preventório, pela Concessionária Águas de Niterói; 

 Desassoreamento do Canal de São Francisco, realizado pela SECONSER; 
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 Aumento da frequência das análises para a balneabilidade das praias da 

Baía para duas vezes na semana. 

Equipes:  

Empresa Concessionária Águas de Niterói e SECONSER. 

 

Metas para 2015:  

 Intensificar os Projetos de Gestão Integrada de Resíduos; 

 Sistematizar o acompanhamento da campanha de análise de água das 

praias. 

 

8.1.6 Marisqueiros de Jurujuba  

Atividades: 

 Levantamento bibliográfico sobre empresa social e maricultura; 

 Inspeção aos três locais de manipulação de mariscos na Localidade do 

Cascarejo; 

 Quatro reuniões com a Associação Livre de Marisqueiros de Jurujuba; 

 Realização de 3 reuniões técnicas buscando criar solução para a 

maricultura de Jurujuba com a participação do secretários municipais de 

pesca de  Florianópolis e Governador Celso Ramos, Santa Catarina e o 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Fabiano Gonçalves, o 

Subsecretário de Pesca, e o Chefe da Vigilância Sanitária, Claudio Vicente; 

 Três reuniões com a SEDRAP e a FIPERJ; 

 Elaboração de projeto para a reorganização dos marisqueiros de Jurujuba. 

 

Metas para 2015:  

 Desenvolver trabalho de envolvimento dos produtores de mariscos; 

 Criar solução concreta para a criação, ensacamento e venda do produto. 

8.2 Projetos elaborados aguardando recursos 

8.2.1 Recuperação e Proteção de Nascentes, Canais e do Receptor Final 

Enseada de Jurujuba. 

O projeto está aguardando definição da fonte de recursos, uma vez que a 

emenda parlamentar destinada à sua execução não foi bem sucedida. 
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Atividades: 

 Elaboração do diagnóstico do saneamento ambiental (água, esgotos, 

drenagem, resíduos sólidos, infestação de roedores) nas favelas de 

Preventório, Peixe Galo, Salinas, Cascarejo, Pau Ferro e Nova Brasília; 

 Mobilização das condições para a elaboração do diagnóstico; 

 Desenvolvimento de trabalho sociotécnico educativo; 

 Formulação de soluções técnicas a partir da pactuação com as famílias por 

unidades territoriais específicas dentro de cada comunidade; 

 Aplicação da tecnologia alternativa para a melhoria da qualidade da água 

dos rios e canais a montante das cachoeiras da ponte velha e da estrada da 

cachoeira. 

 

Custo: R$ 1.049.998,98 

 

8.2.2 Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal e Maricultura em 

Jurujuba 

O projeto está aguardando definição da fonte de recursos, uma vez que a 

emenda parlamentar (deputada estadual Aspásia Camargo) destinada à sua 

execução não foi bem sucedida. 

 

Atividades 

 Elaboração do Projeto; 

 Sensibilização e mobilização dos grupos ligados à maricultura e pesca 

artesanal; 

 Elaboração de Diagnóstico Participativo; 

 Realização e registro de processos conversacionais com as lideranças das 

associações formais e não formais, marisqueiros, pescadores e moradores 

indiretamente ligados a essas atividades; 

 Formação técnica dos maricultores; 

 Construção de plano de trabalho para o desenvolvimento sustentável da 

maricultura; 
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 Construção de plano de trabalho para o desenvolvimento sustentável da 

pesca artesanal; 

 Organização e apoio logístico / operacional do projeto; 

 Reuniões com técnicos da UFRJ. 

 

Custo: R$ 222.645,00 

 

Equipes:  

Vice-Prefeitura e Subsecretaria de Economia Solidária/SMASDH 
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9. PROGRAMA DE GESTÃO DE ENCOSTAS 

O Programa Gestão de encostas é composto por diversas ações/ projetos, 

complementares, descritas a seguir: 

 

9.1 Carta de risco iminente de desabamento de encostas 

Atualização da Carta de Risco Iminente 

 

Atividades: 

 Participação de duas reuniões com o Ministério Público em conjunto com 

Assessoria Jurídica da EMUSA, apresentando o Programa; 

 Inspeções de campo no Beltrão, Grota, Igrejinha, Ponte Velha e Salinas em 

conjunto com a Defesa Civil e a Secretaria de Participação Social; 

 Reuniões com 

Técnicos da 

Defesa Civil, UFF 

e UFRJ para 

definição de 

diretrizes 

buscando soluções 

para a contenção 

de encostas; 

 Elaboração do Termo de Referência para a atualização dos 42 pontos da 

carta de risco iminente de desabamento de encostas; 

 Reformulação das propostas para a redução de custos. 

 

Metas para 2015:  

 Aportar recursos para a implantação dos projetos; 

 Formular e celebrar termo de Convênio com a UFRJ, para a realização dos 

estudos; 

 Acompanhar a realização dos trabalhos de modo articulado com a Defesa 

Civil. 
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9.2 Encostas do Sistema Canais da Grota 

Formulação de Soluções Técnicas de Engenharia para as Encostas do Sistema 

de Canais da Grota. 

 

Atividades: 

 Inspeções de campo no Grota, Igrejinha, Ponte Velha e Salinas em conjunto 

com a Defesa Civil e a Secretaria de Participação Social; 

 Reuniões com 

Técnicos da Defesa 

Civil, UFF e UFRJ 

para definição de 

diretrizes buscando 

soluções para a 

contenção de 

encostas; 

 Elaboração do Termo 

de Referência para a produção de estudos definindo os níveis de risco de 

desabamento das encostas integrantes do Sistema Canais da Grota – 

localidades de Gavião, Jamelão, Igrejinha, Ponte Velha e Grota, contendo 

soluções técnicas de engenharia de modo a reduzir os níveis de risco e 

permitir a permanência da ocupação, agora com segurança; 

 Reformulação das propostas para a redução de custos. 

Metas para 2015:  

 Aportar recursos para a implantação dos projetos; 

 Formular e celebrar termo de Convênio com a UFRJ, para a realização dos 

estudos; 

 Acompanhar a realização dos trabalhos de modo articulado com a Defesa 

Civil. 

 

9.3 Áreas de risco de desabamento de encostas na Grota 
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Identificação de moradias localizadas fora das áreas de desabamento de 

encostas da Grota e atualização do polígono de demarcação destas áreas de 

risco. 

Atividades: 

 Coordenação de trabalhos de identificação da situação de risco das 

encostas da Grota para atender à Secretaria Municipal de Habitação e à 

EMUSA,  buscando identificar moradias localizadas fora das áreas de risco 

de desabamento de encostas, objetivando a concessão de titularidade aos 

moradores e a realização de obras de ligação intradomiciliar  e de reforma 

de banheiros e cozinhas, com recursos já aportados pela CEF em 

programas específicos; 

 Realização de vistorias pela Defesa Civil. 

 

Equipes:  

Secretaria Municipal de Habitação, EMUSA e Defesa Civil. 

 

9.4  Áreas de risco iminente de desabamento 

Identificação das áreas de escombros das chuvas de 2010 e das moradias com 

nestas áreas de risco iminente para fins de demolição. 

 

Atividades 

 Realização de reuniões, na Vice-Prefeitura, para organização das 

estratégias;  

 Vistoria no local para documentação fotográfica e identificação das 

moradias desocupadas e escombros a serem demolidos, executada em 

parte da Rua 12 (cerca de metade da extensão); 

 Realização de reuniões com a PGM, com o objetivo de compreender a 

medida judicial que proíbe as demolições. 

  

Equipes:  

Secretaria Municipal de Conservação, EMUSA, Defesa Civil e Secretaria 

Municipal de Participação Social. 
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Metas para 2015:  

 Concluir a identificação das moradias passíveis de reformar e de concessão 

de titularidade na Grota; 

 Executar as demolições dos escombros das chuvas de 2010 em toda a 

Grota e outras localidade com maior gravidade de risco de desabamento. 

 

9.5  Fazendinha do Sapê, Bumba, Praia do Sossego e Charitas 

Identificação e liberação das encostas ocupadas inadequadamente na 

comunidades citadas. 

 

Atividades: 

 Uso de ortofoto e do software ArcGis para delimitação de áreas de risco nas 

localidades da Fazendinha do Sapê, Charitas , Morro do Bumba e ocupação 

da Praia do Sossego. 
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10. PLANO MUNICICPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 

O PMSB está sendo elaborado pela Prefeitura de Niterói com o apoio da 

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), que atua nos municípios do entorno 

da Baía de Guanabara com incentivos para a elaboração de diretrizes de 

saneamento básico, como complementação às ações de despoluição em 

andamento. 

 

Atividades: 

 

 Realização de quatro reuniões na Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) 

para a definição das estratégias e procedimentos para a elaboração do 

PMSB, tratando de esgoto, água, drenagem e resíduos sólidos; 

 Criação informal do Grupo Técnico de Acompanhamento com 

representantes das Secretarias Municipais das áreas afins; 

 Elaboração dos termos de referência  para compor o edital de licitação, 

objetivando a contratação da empresa para a elaboração do PMSB; 

 Acompanhamento da elaboração do diagnóstico de água e esgoto e da 

drenagem, financiados pela Empresa Águas de Niterói; 

 Elaboração do primeiro mapa de bacias hidrográficas do município de 

Niterói. 

 Definição do número e dos locais para a realização de  oito reuniões 

públicas durante o processo de construção do PMSB. 

 Definição do número e dos locais para a realização de  oito reuniões 

públicas durante o processo de construção do PMSB. 

 

Equipes: 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria 

Municipal de Conservação, EMUSA, Secretaria Municipal de Participação 

Social, Secretaria Municipal de Habitação e Administradores Regionais. 
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Metas para 2015:  

 Elaboração e aprovação pública do PMSB; 

 Publicação dos diagnósticos de água e esgoto e de drenagem. 

 

 
 
 



                                                                                            
 
 

51 

 

 
11. PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL – PRO-

SUSTENTÁVEL  

O Programa será executado em parceria com a Comissão Andina de Fomento 

(CAF), cuja proposta para captação de recursos foi elaborada pelo EGP/Vice-

Prefeitura e aprovada 

no segundo semestre 

de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Atividades:  

 Participação das negociações iniciais com a CAF para financiamento de 

projetos. 

 Elaboração de relatório preliminar com a estruturação do programa. 

 Elaboração e reformulação da carta-consulta à SEAIN. 

 Elaboração do documento final (due dilligence). 

 Organização  das missões CAF de julho e outubro, incluindo Seminário e 

Visita técnica oficial 

da CAF. 

 Acompanhamento 

do Licenciamento 

Ambiental da  

TransOceânica  

junto ao INEA e 

EMUSA e das 

publicações 

necessárias, incluindo a formulação do DUP. 
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Equipes 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria 

Municipal de Conservação, EMUSA, Secretaria Municipal de Participação 

Social,  Administrador Regional da Região Oceânica. 

 

Metas para 2015:  

 Aprovar a solicitação do pleito de financiamento junto ao STN; 

 Elaboração e celebração do contrato com a CAF; 

 Instalação da UGP; 

 Realização dos processos licitatórios; 

 Implantação das etapas iniciais dos projetos. 

 

11.1 Acordo de Cooperação Técnica PMN-CAF 

Este Acordo de Cooperação Técnica foi elaborado para suprir a necessidade 

de elaboração de projetos técnicos, identificada durante o processo de 

captação de recursos 

para o Programa 

Região Oceânica 

Sustentável, e 

destina-se à 

elaboração de 

projetos básicos e 

executivos das ações 

delineadas no Programa. 
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12. NITERÓI MAIS VERDE 

O Programa está sendo executado pelo EGP/Vice-Prefeitura e está voltado 

para a formalização das áreas de preservação ambiental do Município, bem 

como implantação de ações para a conservação e uso consciente destas 

áreas. Em 2014 as principais ações do Programa Niterói Mais Verde foi a 

criação do PARNIT, detalhado em item específico e a realização de 

treinamentos e palestras voltadas para o tema ambiental, descritas a seguir: 

 

 Realização de duas palestras de treinamento da  guarda municipal para a 

proteção do meio 

ambiente, com 

foco em resíduos e 

roedores,  

ministradas pelo 

IEC. 

 Realização de 

duas palestras de 

treinamento das 

Equipes dos CRAS e CLIN para a proteção do meio ambiente, com foco em 

resíduos e roedores, ministradas pelo INEA. 

 Participação em reuniões para a prevenção contra incêndios, em conjunto 

com o IBAMA. 

 

12.1 PARNIT 

Atividades: 

 Acompanhamento da delimitação e mapeamento do PARNIT norte e sul; 

 Participação em reuniões técnicas para a definição das diretrizes e 

estratégias para a gestão do PARNIT. 

Equipes: 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

e Defesa Civil. 
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Metas para 2015:  

 Caracterizar as diferentes encostas do PARNIT Norte e sistematizar 

procedimentos de recuperação e proteção; 

 Auxiliar na implantação do sistema de gestão do PARNIT Sul. 

 Auxiliar no desenvolvimento de trabalho preventivo contra incêndios 

florestais. 



                                                                                            
 
 

55 

 

 

13. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 

O Orçamento para o exercício de 2014 teve como Dotação Inicial o valor de R$ 

27.149.300,00, sendo R$ 2.708.800,00 de fonte 100 (recursos próprios), 

equivalente a 9,98% do orçamento e R$ 24.440.500,00 de fonte 101 

(operações de crédito), equivalente a 90,02% do orçamento. 

 

Ao longo do ano de 2014 a Dotação Inicial sofreu uma redução no valor 

passando para R$ 26.404.549,00, ou seja, uma redução de 3%. O valor dos 

recursos na fonte 100 (recursos próprios) passou para R$ 1.964.049,00 uma 

redução de 27%, passando a representar 7,44% da dotação reduzida. Já os 

recursos da fonte 101 (operações de crédito) permaneceram inalterados (R$ 

24.440.500,00). 

 

Da dotação orçamentária reduzida na fonte 100 (recursos próprios), 58,30% 

representam Gastos com a Folha de Pessoal (R$ 1.145.000,00). O montante 

restante, R$ 819.049,00 (41,70%), foi distribuído para arcar com as despesas 

de Material de Consumo (2,77%), Serviços de Pessoa Jurídica (25,92%) e 

Material Permanente (13,01%). 

 

Do valor de R$ 1.964.049,00, 82,15% (R$ 1.613.371,16) foram empenhados, 

sendo R$ 1.145.000,00 Gastos com a Folha de Pessoal, o restante R$ 

469.371,16 foi empenhado para atender as atividades e projetos do Gabinete 

do Vice-Prefeito, principalmente o montante de R$ 206.626,34 foi utilizado para 

aquisição de Material Permanente para estruturar a equipe de trabalho devido 

o incêndio ocorrido no dia 01/01/2014 nas dependências da mesma no Prédio 

da Prefeitura.  

 

Ainda do valor da dotação, o valor de R$ 235.412,70 (11,99%) encontra-se 

reservado aguardando a conclusão de licitações que estão sendo realizadas 

pela Secretaria de Administração. Restando, apenas, um saldo de R$ 

115.265,14 (0,42% do orçamento total) que foi transferido para a Secretaria de 

Urbanismo para complementação da aquisição das ortofotos. 
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Reforça-se que os recursos orçamentários e de pessoal não foram suficientes 

para dar suporte ao desenvolvimento e manutenção dos projetos de 

responsabilidade do Gabinete do Vice-Prefeito, que tem sobre sua tutela o 

EGP (Escritório de Gestão de Projetos), Projeto Enseada Limpa, Projeto Niterói 

de Bicicleta, PRODUIS – BID e PRO-SUSTENTÁVEL – CAF e outros. 
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14. EXECUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 

O EGP acompanha os projetos/programas do Município que são executados 

com recursos públicos federais e tem como agente financiador a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, bem como acompanhamento e suporte do Sistema 

EGPWEB. A seguir será apresentado um pequeno resumo sobre a situação 

atual de cada contrato.  

 

14.1 Sistema EGPWEB 

Além de acompanhar e dar todo o suporte aos servidores da SEPLAG para o 

bom gerenciamento do sistema, foram realizados encontros trimestrais de 

capacitação por eixo estratégico, tais como:  Eixo Estratégico Social, Eixo 

Estratégico de Infraestrutura e Desenvolvimento e Eixo Estratégico de Gestão 

Pública. 

 

14.2 Acompanhamento dos Recursos Público Federal junto à Caixa 

O volume atual de recursos contratados pela Prefeitura Municipal de Niterói 

(PMN) junto à CEF soma R$ 426.340.075,29 em 2014, conforme quadro 

resumo apresentado abaixo. 

 

Contratos GIGOV/NT E PMN 

Tipo de Recurso 
Valor Investimento 

2012 2013 2014 
Financiamento em 
Andamento 

- R$ 307.705.263,16 R$ 307.705.263,16 

Financiamento em Estudo -  R$ 10.500.000,00 

Financiamento Total - R$ 307.705.263,16 R$ 318.205.263,16 

OGU em Andamento R$ 17.625.144,89 R$ 13.259.833,77 R$ 22.404.462,04 

OGU Seleção Contratada - R$ 9.144.628,27 R$ 8.364.600,00 

OGU Concluído  R$ 4.365.311,12 R$ 1.755.000,00 

OGU Total R$ 17.625.144,89 R$ 22.404.462,04 R$ 30.769.062,04 

PAC em Andamento R$ 59.972.841,86 R$ 59.450.141,86 R$ 74.370.392,98 

PAC Seleção Contratada - R$ 23.832.655,00 R$ 2.995.357,11 

PAC Concluído - R$ 522.700,00 R$ 8.912.403,88 

PAC Total R$ 59.972.841,86 R$ 83.282.796,86 R$ 77.365.750,06 

Total Contratado em 
Execução 

R$ 77.597.986,75 R$ 413.392.522,06 R$ 426.340.075,29 
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Os recursos apresentados neste quadro podem ser visualizados, de forma 

resumida, no mapa a seguir. Serão apresentados também os quadros resumos 

sobre os contratos firmados entre o município e a CEF, emitidos pela Gerência 

de Governo da CEF em Niterói (GIGOC/NT) em dezembro de 2014, bem como 

um resumo sobre a situação atual de cada contrato citado, em seguida.
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Mapa de localização - Contratos PMN 
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Quadro Resumo 1 - Contratos PMN 

FONTE ANO CONTRATO VIGENCIA SITUAÇÃO SISTEMA  INVESTIMENTO % atestado ULTIMA LIB

EVOLUÇÃO 

ULTIMOS 2 

ANOS

Situação 

Trabalho Técnico 

Social

Rituação 

Regularização 

Fundiária

Situação Contrato

OGU 2006 Santo Antonio 26/01/15 PARALISADO                     12.833.641,77 43% jun-10 0% X X

Consultoria apontou viabilidade 

do projeto com necessidade de 

algumas adequações. PM se 

comprometeu a apresentar 

adequação de projeto e 

orçamento para a CAIXA no início 

de desembro para nova licitação.

OGU 2011 Quadra do Engenho do Mato 01/03/15 PARALISADO                          426.192,00 48% set-14 48% X X

Contrato paralisado, para a 

subrogação do mesmo à EMUSA. 

Aguardando aceite do ME para 

subrrogação

OGU 2013 Moreira Cesar I 01/11/15 SUSPENSIVA                       3.520.878,26 0% 0% X X

RAP 2013_Obra tem que ser 

iniciada até junho/2015. Contrato 

do Mcidades, tem SPA. ATENÇÃO

OGU 2013 Papel Passado 01/11/15 NÃO INICIADA                          148.830,00 0% 0%
Solicitada 

reprogramação

Solicitada 

reprogramação
Solicitada reprogramação

OGU 2013 CATs 01/11/15 SUSPENSIVA                          809.920,01 0% 0% X X

RAP 2013_Obra tem que ser 

iniciada até junho/2015. 

ATENÇÃO

OGU 2013 CRAS Santa Barbara 01/11/15 SUSPENSIVA                          465.000,00 0% 0% X X

RAP 2013_Obra tem que ser 

iniciada até junho/2015. 

ATENÇÃO

OGU 2013 Sinalização Caminho 01/11/15 SUSPENSIVA                          850.000,00 0% 0% X X

RAP 2013_Obra tem que ser 

iniciada até junho/2015. 

ATENÇÃO

OGU 2013 Acesso aos Fortes 01/11/15 SUSPENSIVA                       2.250.000,00 0% 0% X X

RAP 2013_Obra tem que ser 

iniciada até junho/2015. 

ATENÇÃO

OGU 2013 Ampliação PESP 01/11/15 SUSPENSIVA                       1.100.000,00 0% 0% X X

Nunca foi encaminhada 

documentação técnica para 

analise.

OGU 2014 Construção de Parque Esportivo 01/03/16 SUSPENSIVA 595.000,00 0% 0% X X

Nunca foi encaminhada 

documentação técnica para 

analise.

OGU 2014 Moreira Cesar II 01/03/16 SUSPENSIVA 5.912.500,00 0% 0% X X

OGU 2014 Construção de Pista BMX 01/08/16 SUSPENSIVA 900.000,00 0% 0% X X

Nunca foi encaminhada 

documentação técnica para 

analise.

OGU 2014 Reforma e acessibilidade MAC SELECIONADA 707.100,00 0% 0% X X

Nunca foi encaminhada 

documentação técnica para 

analise.

OGU 2014 CAT Campo de São Bento 01/08/16 SUSPENSIVA 250.000,00 0% 0% X X

Nunca foi encaminhada 

documentação técnica para 

analise.  
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Quadro Resumo 1 - Contratos PMN 

FONTE ANO CONTRATO VIGENCIA SITUAÇÃO SISTEMA  INVESTIMENTO % atestado ULTIMA LIB

EVOLUÇÃO 

ULTIMOS 2 

ANOS

Situação 

Trabalho Técnico 

Social

Rituação 

Regularização 

Fundiária

Situação Contrato

PAC - OGU 2004 Cocada I 30/12/14
OBRA CONCLUIDA

PEND. REG. FUNDIÁRIA
                      5.802.545,31 97% jul-14 1% CONCLUIDO

Pendente PAL e 

titulação
CONCLUIDO

PAC - OGU 2007 Vila Ipiranga 29/06/15 EM ANDAMENTO                     15.394.430,16 65% dez-14 30% Andamento

Aguardando 

reinicio ultima lib 

2010

Pavimentação quase concluída. 

Aguardando início das unidades 

habitacionais e melhorias 

habitacionais.

Sem saldo de repasse

PAC - OGU 2007 Capim Melado 01/02/15 PARALISADO                       8.274.891,34 15% dez-14 13% Andamento

Aguardando 

reinicio ultima lib 

2010

Obra aa ser reiniciada em janeiro, 

pavimentação quase concluida.

Aguardando liberação da área 

para a construção dos 

equipamentos comunitários.

PAC - OGU 2010 Cocada II 30/03/15 EM ANDAMENTO                     11.086.256,17 29% set-14 7% Em licitação
Em execução

Sem saldo de repasse

PAC - OGU 2010 Assis. Técnica Morro da Penha 15/02/15 PARALISADO                          318.756,00 35% nov-13 1% X PROJETO
Solicitado distrato, aguardando 

resposta do gestor

PAC - OGU 2010 Assis. Técnica Morro do Holofote 15/02/15 PARALISADO                          195.922,20 38% nov-13 3% X PROJETO Aguardando ultimo produto

PAC - OGU 2011 Grota do Surucucu 30/06/15 EM ANDAMENTO                       7.183.953,12 42% dez-14 34% Andamento

Elaborando novo 

termo de 

referencia para 

que a CAIXA 

analise e autorize 

a licitação do 

mesmo. 

Pavimentação quase concluída. 

Aguardando definição e retomada 

das melhorias habitacionais.

Sem saldo de repasse

PAC - OGU 2011 PEC 30/03/15 EM ANDAMENTO                       2.280.983,68 85% nov-14 85%
Por conta do 

Município
X

Informado que será apresentada 

reprogramação e porteriormente 

medição final.

Sem saldo de repasse

PAC - OGU 2013 Contenção 04/07/15 EM ANDAMENTO                     23.832.655,00 3% out-14 3% x x

Meta 1 - Concluída

Metas 2, 3 e 4 iniciadas.

Sem saldo de Repasse

PAC - OGU 2014 CIE- Barreto 16/09/15 NÃO INICIADA                       2.995.357,11 0% x x
DISTRATANDO, Terreno 

inexequivel

Sub. Total 108.134.812,13                  11%

PAC2 - FIN 2013 Transoceânica OCC                   307.705.263,16 0%
Por conta do 

Município

Por conta do 

Município

Analise da GIGOV para emissão 

do LAE. Aguardando LI para que 

possa ser feito qualquer 

desembolso.

PAC2 - FIN 2013 Fazendinha OCE - SELECIONADO                     10.500.000,00 0% x x

Pendente: prorrogação do 

ministério, envio/aprovação da 

STN e analise/envio de 

pendencias técnicas.

Sub. Total 318.205.263,16                  -                

Total 426.340.075,29                  -                

 



 
 

14.3 Resumo sobre a Situação Atual dos Contratos 

 MORRO DA COCADA I - Contrato 0218788-20/2004 

O contrato possui 96,76% de sua execução concluída e a Prefeitura solicitou a 

prorrogação de vigência do contrato para março/15. Entre as pendências da 

execução estão a elaboração e aprovação do PAL (Projeto de Alinhamento), que 

deverá ser encaminhado ao urbanismo esta semana, com previsão de entrega para 

janeiro. O último produto deste contrato, previsto para fevereiro/2015, serão os 

protocolos de registro de imóveis no RGI, referentes à etapa de Regularização 

Fundiária do projeto. 

 

 VILA IPIRANGA - Contrato 0222644-60/2007 

O Contrato possui diversas ações, entre urbanização, recuperação e construção de 

Unidades Habitacionais (UHs).  O contrato possui 65% de suas atividades 

executadas, mas não há saldo para repasse no contrato.  

 

As principais pendências do contrato são em relação à Regularização f8undiária, 

que está paralisada, assim como as obras de urbanização, que deverão ser 

concluídas. Outra pendência relevante é a implantação das Unidades habitacionais 

previstas no contrato. Quanto à Regularização Fundiária, foi feito o distrato com a 

antiga empresa, até janeiro será elaborado TR para a atualização dos produtos (CP 

física). Quanto à execução das obras a Prefeitura informou que há dificuldades de 

acesso, porque está havendo constantes incursões policiais na comunidade, já 

tendo a própria equipe social do município sofrido com tiroteio na ultima semana. 

 

 CAPIM MELADO - Contrato 0233443-66/2007 

O contrato está com 15% de sua execução atestada junto à CEF. As principais 

pendências são em relação aos equipamentos comunitários e à regularização 

fundiária. 

 

Quanto aos equipamentos comunitários, a prefeitura informou que o processo de 

desapropriação ainda não foi concluído, mas a previsão de conclusão é ainda em 

2014, portanto o decreto de desapropriação, os projetos aprovados e licença 

ambiental serão encaminhados até 15 de janeiro. A obra será retomada em janeiro, 

medição prevista para fevereiro. O trabalho social será mantido uma vez que a obra 
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será retomada. Quanto à regularização fundiária, foi feito o distrato com a antiga 

empresa, até janeiro será elaborado TR para a atualização dos produtos (CP física). 

 

 MORRO DA COCADA II - Contrato 0319658-92/2010 

O contrato possui 29% de suas atividades atestadas junto à CEF. As atividades em 

andamento são referentes à Regularização Fundiária e ao Trabalho Técnico social 

(TTS), as principais pendências são a Licença de Instalação, que está vencida, e a 

execução do TTS, que será licitada novamente.  

 

Não é possível executar recursos até que seja encaminha a renovação da Licença 

de Instalação (LI), prevista para janeiro/2015. A prefeitura informou que o contrato 

entrará em reprogramação e que o TTS está em licitação, com previsão para 07/01, 

a execução nos meses de dezembro e janeiro serão realizadas por administração 

direta na Prefeitura. É importante destacar que o contrato não possui saldo para 

repasse atualmente. 

 

 MORRO DA PENHA - Contrato 0319658-92/2010 

O contrato possui 35% de suas atividades atestadas junto à CEF, e o prazo de 

execução foi prorrogado para 15/02/15. Atualmente a implantação do projeto está 

paralisada e a prefeitura solicitou a redução das metas de execução do contrato, que 

continua aguardando o retorno do Ministério. A prefeitura encaminhou um novo 

ofício em dezembro, com uma complementação à justificativa para a redução de 

meta e irá aguardar o retorno do Ministério, previsto para fevereiro/2015. 

 

 MORRO DO HOLOFOTE - Contrato 0321527-48/2010 

O contrato possui 38% de suas atividades atestadas junto à CEF e o prazo de 

execução foi prorrogado para 15/02/15.  

Há produtos em revisão na Prefeitura. Caso sejam aprovados, serão entregues até 

fevereiro/2015. 

 

 GROTA DO SURUCUCU (LARGO DA BATALHA) 

O Contrato já tem 100% das atividades executadas e está aguardando a análise da 

prestação de contas final (PCF) pela CEF para encerramento da operação. 



                                                                                     
   

64 
 

 GROTA DO SURUCUCU (Complementação) - Contrato 0352787-46/2011 

O contrato possui 42% de suas atividades atestadas junto à CEF. Após Laudo da 

Defesa Civil entregue em setembro, não foi possível definir polígono para 

Regularização Fundiária. Foi demandado um novo relatório para a Defesa Civil, 

previsto para o janeiro/2015. Foi autorizada a 12ª medição, porém a liberação da 

medição seguinte está condicionada à renovação da Licença de Instalação (LI), que 

está vencida, prevista também para janeiro/2015. É importante destacar que o 

contrato não possui saldo para repasse atualmente. 

 

 PEC- AV. CARLOS ERMELINDO MARINS, JURUJUBA - Contrato 0363480-74 

O contrato possui 85% de suas atividades atestadas junto à CEF, e está com a 

prestação de contas parcial (PCP) pendente em função das duas ultimas medições 

que ainda não foram pagas pelo gestor do contrato. A prefeitura informou que está 

fazendo uma reprogramação dos recursos, que será encaminhada antes da ultima 

medição. A CEF orientou a prefeitura a já encaminhar o relatório de mobilização 

social tão logo a mobilização seja concluída. É importante destacar que o contrato 

não possui saldo para repasse atualmente. 

 

 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM 14 SETORES DE ALTO RISCO - Contrato 

0413584-99 

O Contrato está em andamento, com 3% de suas atividades atestadas junto à CEF. 

A principal pendência apontada durante o acompanhamento de projetos, realizado 

pelo EGP, foi a apresentação de um novo ponto de contenção, para formar os 14 

pontos contratados. É importante destacar que o contrato não possui saldo para 

repasse atualmente. 

 

 CIE - Contrato 0425865-52 

A Prefeitura solicitou a alteração do local de implantação do projeto, porém recebeu 

o retorno do Ministério, que não autorizou a troca do terreno. A CEF irá verificar 

procedimentos para cancelamento do contrato. 
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 PAPEL PASSADO - Contrato 1010827-29 

A prefeitura apresentou a documentação técnica do contrato, que será analisada 

pela CEF. O contrato foi licitado pela EMUSA e a documentação referente ao 

processo também está sendo analisada pela CEF, a prefeitura deve aguardar. 

 

 OBRAS DE MACRO DRENAGEM DA BACIA DO CORREGO SANTO ANTÔNIO, 

PIRATININGA - Contrato 0213345-53/2006 

O contrato possui 43% de suas atividades atestadas junto à CEF, e as obras estão 

em andamento. A prefeitura solicitou a prorrogação da vigência do contrato, que 

deverá ter sua documentação complementada, de acordo com as solicitações do 

agente financiador. 

 

 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO ENGENHO DO MATO - 

Contrato 0366969-48 

O contrato possui 48% de suas atividades atestadas junto à CEF, e as obras estão 

em andamento, sem pendências. 

 

 REVITALIZAÇÃO DA MOREIRA CÉSAR - Contrato 1005353-80/2013 

O Contrato está com cláusula suspensiva, e possui pendências técnicas, que 

deverão ser encaminhadas pela prefeitura à CEF até 09/01. 

 

 CONSTRUÇÃO DE CRAS - Contrato 1011356-34/2013 

O Contrato está com cláusula suspensiva e possui pendências técnicas, que 

deverão ser encaminhadas pela prefeitura à CEF até 15/01. Entre estas pendências 

está a titularidade de área de intervenção, já que não foi apresentado o termo de 

imissão de posse do imóvel. 

 

 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE - Contrato 1014402-48 

O Contrato está com cláusula suspensiva, e possui pendências técnicas, que 

deverão ser encaminhadas pela Prefeitura à imissão em janeiro/2015. 
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 CATS - Contrato 1011034-08 

O Contrato está com cláusula suspensiva. A documentação técnica já foi 

apresentada pela Prefeitura e está em análise na imissão.  

 

 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO CAMINHO NIEMEYER - Contrato 1011866-

56 

O Contrato está com cláusula suspensiva. A documentação técnica já foi 

apresentada pela Prefeitura e está em análise na CEF. 

 

 FORTALEZA DE SANTA CRUZ - Contrato 1012494-58/2013 

Contrato está com cláusula suspensiva. A Prefeitura deverá encaminhar o projeto 

básico em fevereiro/2015, e a CEF alertou que a primeira medição de execução de 

obras deverá ocorrer até junho/2015. 

 

 PARQUE ESPORTIVO - Contrato 1015050-85/2014 

O Contrato está com cláusula suspensiva, a documentação técnica deverá ser 

encaminhada à CEF em janeiro/2015. 

 

 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BMX - Contrato 1021991-10/2014 

O Contrato está com cláusula suspensiva, e apresenta problemas com o objeto 

cadastrado na proposta. A documentação técnica deverá ser encaminhada em 

fevereiro/2015 à CEF.  

 

 MOREIRA CÉSAR 2 - Contrato 1018709-09/2014 

Este contrato acompanha o contrato para Construção de Pista BMX, e a 

documentação referente ao projeto foi inserida no SICONV em dezembro/2014.  

 

 REFORMA MAC - Contrato 1022057-23/2014 

O Contrato está com cláusula suspensiva, e apresenta problemas com o objeto 

cadastrado na proposta. A documentação técnica deverá ser encaminhada à CEF.  

 

 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT) CAMPO 

DE SÃO BENTO - Contrato 1022180-23/2014 
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O Contrato está com cláusula suspensiva, e apresenta problemas com o objeto 

cadastrado na proposta. A documentação técnica deverá ser encaminhada à CEF.  

 

 TRANSOCEÂNICA - Contrato 0402.714-19 

A prefeitura informou que a licitação foi concluída e a ordem de serviço (OS) emitida 

em 25/09. A GIGOV está analisando a documentação técnica para emissão do LAE, 

o prazo previsto para conclusão do trabalho é janeiro/2015. 

 

 FAZENDINHA (Cafubá) - Contrato 0415.771-11 

A documentação do projeto está sendo analisada pela CEF; as principais 

pendências informadas são: prazo de vigência da portaria de referência (deverá ser 

prorrogado junto ao Ministério), aprovação da STN ao contrato, alteração da Licença 

Prévia e pendências técnicas. 

 

 

 


