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1. Ações do Secretário Executivo  

 

O ano de 2018 foi marcado por um notório avanço no que diz respeito aos 

projetos gerenciados pelo Secretário Executivo Axel Grael. Além das ações 

que correspondem à Secretaria Executiva, destacam-se projetos, parcerias e 

reconhecimento no Brasil e no exterior, sobretudo, às questões ambientais e de 

tecnologia aplicada. 

 

O trabalho realizado pela Secretaria Executiva rendeu resultados muito positivo 

para a população, a partir de um trabalho coordenado diretamente por Axel 

Grael. No período, ficou marcado mais uma série de conquistas de extrema 

importância para os avanços na cidade de Niterói. 

 

Em 2018 Niterói despertou interesse em diversos grupos devido aos avanços 

do município. O secretário Executivo, Axel Grael, recebeu ao longo do ano 

representantes de governos, nacional e internacional, além de empresas para 

apresentar projetos de sucesso da cidade. Ainda em janeiro o secretário esteve 

com representantes da Prefeitura de Santos para uma visita técnica ao CCO 

Mobilidade e ao CCO do túnel Charitas-Cafubá para conhecer detalhes sobre a 

construção do túnel e sobre os projetos de mobilidade, com o objetivo de levar 

as melhores práticas que estão fazendo de Niterói uma referência para outros 

municípios. O CCO Mobilidade também recebeu a diretora executiva do grupo 

empresarial francês Engie, Isabelle Kocher, acompanhada de Axel. A empresa 

fornece tecnologia para o sistema integrado de mobilidade de Niterói que, em 

pleno funcionamento, reduzirá entre 20% e 30% o tempo de deslocamento dos 

veículos na cidade.  
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Axel recebendo técnicos da Prefeitura de Santos no Centro de Controle Operacional da 

Mobilidade de Niterói (CCO Mobilidade)  

 

Niterói teve ainda a visita de membros do governo de Portugal. No evento, que 

contou com a assinatura de um protocolo de intenções para troca de 

experiência e intercâmbio nas áreas de saneamento e gestão de resíduos 

sólidos, o Secretário fez a abertura, falando sobre a experiência da cidade nas 

áreas citadas. 
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Troca de experiência e intercâmbio nas áreas de saneamento com membros do governo de 

Portugal.  

 

Comitiva Portuguesa visita parque das águas 

 

Um evento de grande porte aconteceu no município no primeiro semestre: A 

Frente Nacional de Prefeitos. Axel participou da "Mesa Redonda: Soluções 

Baseadas na Natureza para Cidades Resilientes", apresentando a palestra 

"Pró–Sustentável: visão sistêmica do território". 

Outro importante acontecimento, em agosto, aconteceu 1º hackathon da 

Prefeitura de Niterói, o Hacknit. Na ocasião Grael foi o coordenador da equipe 

responsável pelo tema “Como integrar as expectativas e o perfil dos candidatos 

a voluntários aos programas existentes na Prefeitura?”, que rendeu a um dos 

grupos participantes o primeiro lugar.  
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Evento Hacknit 

 

Em 2018 aconteceu o lançamento oficial do SIGEO, no Teatro Popular Oscar 

Niemeyer (mais informações na parte do Sigeo). Na ocasião o Secretário falou 

sobre o projeto, que coordena através da Secretaria Executiva. 

Os avanços na cidade renderam ainda um convite ao Secretário para participar 

do debate "Bicicleta na Cidade", parte da Série de Debates "Olhar Urbano, 

Olhar Humano", promovido pela SMUIH e que teve a mediação de Simone 

Costa, assessora da Coordenadoria de Projetos da Subsecretaria de 

Urbanismo da SMUIH. Ele apresentou a experiência de implantação do 

programa Niterói de Bicicleta, vinculado à Secretaria Executiva de Niterói, e 

abordou a integração com o programa cicloviário da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

A cidade de Niterói contou com avanço de vários projetos desenvolvidos pela 

Secretaria Executiva. Um destaque foi a assinatura a Ordem de Início para as 

obras de infraestrutura urbana, pavimentação e drenagem do Bairro Boa Vista, 

na Região Oceânica de Niterói. Na ocasião Grael apresentou os detalhes do 

projeto de infraestrutura do Bairro Boa Vista. 
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Outro acontecimento importante em 2018 foi a celebração dos 110 anos do 

Parque Prefeito Ferraz, popularmente conhecido como Campo de São Bento. 

Axel participou ao longo do ano da preparação do evento, que contou com uma 

parceria com o consulado da Bélgica e o plantio de mudas da árvore símbolo 

de Niterói: o Cambuí.  

 

O município teve importantes participações em uma série de viagens que 

renderam parcerias para Niterói, além de promover os avanços da cidade em 

diversas cidades pelo mundo. O Secretário Executivo esteve em algumas 

delas, levando seu conhecimento e trazendo novos parceiros para a cidade. 

No início do ano aconteceu o III Fórum Iberoamericano de Prefeitos, em 

Mendoza, na Argentina. O evento, organizado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e os governos federal e estadual argentinos e a 

prefeitura local, abordou temas como desenvolvimento sustentável, inclusão 

social, mobilidade, habitação e geração de empregos entre outros temas 

ligados ao crescimento e ao futuro das cidades. Representando o prefeito de 

Niterói, Axel participou da mesa de debates Casos e Coordenação de Desafios 

com a Sociedade Civil, que debateu o relacionamento entre o poder público e 

habitantes das cidades e as diversas formas de negociações em busca de 

soluções inteligentes para as cidades e implantação de projetos. 

 

 

III Fórum Iberoamericano de Prefeitos 
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Em maio Grael esteve em Palmas, Tocantins, representando o Prefeito de 

Niterói. O objetivo foi a assinatura de um Protocolo de Intenção de Cooperação 

Técnica que visa promover atividades de cooperação técnica, científica e 

humana, com o município de Niterói-RJ. O objetivo do termo foi firmar parceria 

no desenvolvimento de políticas públicas e ferramentas de gestão de áreas 

estratégicas como mobilidade e transporte urbanos, energias renováveis, 

geoprocessamento, unidades de conservação, defesa civil e desenvolvimento 

institucional e governança. 

 

 

Evento em Tocantins 

 

O Secretário também esteve no Recife, no evento “Workshop: infraestrutura 

sustentável e o acesso ao financiamento climático”, promovido pela Prefeitura 

Municipal do Recife e pelo ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade. Axel 

foi convidado a apresentar o Programa Niterói de Bicicleta, o planejamento 

para os ônibus elétricos da TransOceânica, os estudos para a implantação do 

VLT de Niterói, as ações de saneamento, planejamento urbano, o Programa 

Região Oceânica Sustentável, que incluem iniciativas como a implantação do 

Parque Orla de Piratininga (POP) e a Renaturalização do Rio Jacaré. 
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Em setembro de 2018, Axel acompanhou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, 

em uma viagem à Medellin, Colômbia. Eles participaram da Reunião Anual de 

Prefeitos da Rede de Cidades do BID e do Seminário: "Cidades Inclusivas - 

Aprendendo com Medellin". Na ocasião Prefeitos de cidades da América Latina 

reuniram-se com especialistas nos temas de segurança, recuperação urbana, 

mobilidade e outras políticas públicas, além de gestores públicos locais. Além 

disso, foram a campo para conhecer in loco a nova realidade de Medellin e de 

seu povo. O Secretário trouxe anotações da visita e dos avanços em Medellin, 

a fim de aplicar no município.  

 

O ano também rendeu vários prêmios à cidade de Niterói. O Secretário 

Executivo teve participação direta e indireta em diversos deles. No início do 

ano Axel, junto à secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, 

Dayse Monassa recebeu o prêmio de melhores cidades em saneamento do 

país. O prêmio foi concedido pela Associação Brasileira de Engenharia e 

Saneamento Ambiental (Abes), que avaliou quase 250 cidades no Brasil. 

Niterói ficou com o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro e o décimo no 

Brasil, no recém-criado ranking Abes de Universalização do Saneamento, entre 

as cidades com mais de 100 mil habitantes. 

 

Em junho a equipe da Prefeitura de Niterói foi a principal vencedora da etapa 

de premiações do Lidera Rio – Formação de Líderes Públicos, programa de 

capacitação do Sebrae-RJ. A Secretaria Executiva, que junto à Defesa Civil de 

Niterói criou o projeto “Implantação de Parque Solar em Áreas de Encostas”, 

venceu três categorias da premiação, incluindo o melhor entre os 28 

apresentados pelos gestores. Axel Grael esteve no evento acompanhando a 

equipe e o prefeito de Niterói. 
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Prêmio Lidera Rio. 

 

Niterói foi usada como exemplo em tecnologia de geoinformação pela empresa 

ESRI, que é especializada na produção de soluções para a área de 

informações geográficas. O Secretário Executivo deu uma entrevista em 2017, 

quando recebeu em San Diego o Prêmio MundoGEO #Connect 2017 como a 

melhor iniciativa municipal de gestão da geoinformação no Brasil. O 

depoimento foi usado em um vídeo usando a cidade como exemplo. Além do 

vídeo com a entrevista, a ESRI publicou artigo sobre Niterói no site da empresa 

como uma "User Case Story", citando o exemplo da cidade como uma 

referência de uso da tecnologia na gestão pública. 
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2. O EGP 

 

O EGPNit apoia todas as secretarias e coordenadorias no processo de 

cadastro no Siconv, incluindo auxílio no sistema, obtenção e monitoramento de 

certidões, assim como na divulgação de editais públicos nacionais ou 

internacionais, podendo também ser de bancos ou agências de fomento.  

No ano de 2018 o EGP teve a tarefa de auxiliar na solução de problemas 

administrativos, o convênio PELC e PST - Programa Segundo Tempo, 

migrados da SEXEC para a Secretaria de Esporte em 2017 e que retornaram 

para a SEXEC em 2018. 

Em Outubro o EGP coordenou, junto à AFD, - Agence Française de 

Development - o estudo de previabilidade do VLT, que foi concluído. 

Originalmente o percurso do VLT seria apenas na região das Praias da Baía, 

sendo ampliado para a Região Norte do Município. 

O EGP participa de reuniões bimensais na Caixa Econômica Federal referente 

aos contratos de repasse nos quais a CEF é a instituição mandatária. As 

reuniões são mediadas pela Gerência Executiva e Negocial de Governo 

Niterói/RJ – GIGOVNT. No ano de 2018 foram firmados dois novos contratos 

de repasse, através de emendas parlamentares, cujo o objeto é “Realizar 

intervenções de reformas e melhorias habitacionais”, um com objetivo de 

realizar intervenções para melhorias e reformas de um mínimo de 15 até 29 

unidades habitacionais e outro de um mínimo de 26 até 50 unidades 

habitacionais, dependendo das condições em que edificações se encontrem. 

Seus valores globais são, respectivamente, R$ 297.523,81 e R$ 507.047,62.  

Outro novo contrato de repasse cujo objeto é “Reforma geral de todos os 

sistemas elétricos do teatro, incluindo o prédio principal, o prédio de Camarins 

a Cafeteria e a Sala Carlos Couto”, também foi firmado esse ano e seu valor 

global é de R$ 850.000,00. 
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3. Identidade Visual e Websites 

 

Durante o ano de 2018 foram desenvolvidos alguns projetos relacionados à 

identidade visual e de webdesign, tais como: 

 

 Manutenção do sistema de backups  

 Manutenção e atualização do site da Defesa Civil 

 Manutenção do site do SIGeo 

 Manutenção do site do PRO-Sustentável 

 Manutenção do site da Secretaria Executiva 

 Atualização do site do PRODUIS/BID 

 Criação da logo do Ecosocial 

 Elaboração de um formulário personalizado para os Telecentros de 

Niterói 

 Elaboração de um formulário personalizado para eventos de Niterói 

 

Manutenção do sistema de backups 

 

O sistema de backups é mantido em um HD externo próprio da Secretaria 

Executiva e realizado toda semana. 

 

 

Manutenção e atualização do site da Defesa Civil 

 

O site da Defesa Civil foi atualizado com uma nova interface e recebeu 

manutenção periódica. 
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Manutenção do site do SIGeo 

 

O site do SIGeo recebeu manutenção e atualização de arquivos durante o ano 

de 2018. 

 

 

 

Manutenção do site do PRO-Sustentável 

 

O site do PRO-Sustentável recebeu manutenção e atualização de arquivos 

durante o ano de 2018. 
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Manutenção do site da Secretaria Executiva 

 

O site da Secretaria Executiva recebeu manutenção e atualização de arquivos 

e notícias durante o ano de 2018. 

 

Atualização do site do PRODUIS 

 

O site do PRODUIS ganhou um novo layout, com imagens, notícias e 

documentos importantes. 
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Criação da logo do Ecosocial 
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Elaboração de um formulário personalizado para os Telecentros de 

Niterói 

 

Foi iniciada a elaboração de um formulário personalizado, com área 

administrativa, para os telecentros de Niterói e passado aos cuidados da 

equipe da Ciência e Tecnologia para darem prosseguimento. 
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Elaboração de um formulário personalizado para eventos de Niterói 

 

Foi iniciada a elaboração de um formulário personalizado, para que se possa 

ter um maior controle sobre os pedidos para realização de eventos nos 

espaços públicos de Niterói. 
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4. Unidade de Gestão do Programa (UGP) 

 

A Unidade de Gestão do Programa (UGP) é responsável por realizar a 

administração geral e financeira do programa, planejar sua execução, 

monitorar os avanços e cumprimento das metas, monitorar e executar os 

processos de aquisição e contratação, e realizar os procedimentos relativos às 

movimentações financeiras do Programa. 

A UGP realiza todas as licitações do Programa, estando vinculada à sua 

estrutura a Comissão Especial de Licitação (CEL), que é responsável por 

realizar os processos licitatórios, tendo como referência a legislação vigente e 

as políticas do Banco. 

A Unidade de Gestão do Programa (UGP) é composta por técnicos nomeados 

especificamente para o exercício das funções/atribuições da Estrutura da UGP, 

bem como servidores da Prefeitura designados para compor a UGP. É ainda 

apoiada por consultorias contratadas para realizar atividades específicas, além 

de ser auxiliada em suas funções pelas diversas áreas das demais entidades 

participantes, que se responsabilizam pela gestão das ações do Programa. 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do Programa é melhorar a qualidade de vida da população 

residente no Município de Niterói, mediante a execução de projetos urbanos e 

sociais.  

 

Objetivos Específicos 

 

i. Melhorar as condições de urbanização e saneamento ambiental de 

bairros de baixa renda e ampliar a rede de equipamentos e serviços 

sociais; 

ii. Melhorar as condições de mobilidade e integração no transporte; 

iii. Apoiar a recuperação de áreas degradadas do centro da cidade; e 

iv. Fortalecer a capacidade institucional em gestão e planejamento da 

Prefeitura Municipal de Niterói (PMN).  
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Componentes 

 

O resultado do Programa atinge toda a população residente na área urbana de 

Niterói e é constituído pelos seguintes componentes: 

 

Componente 1: Urbanização de Comunidades e Inclusão Social: Este 

componente financia projetos integrais de melhoramento de bairros que 

recebem intervenções de urbanização (infraestrutura básica de saneamento e 

drenagem, pavimentação, iluminação pública, entre outros), serviços sociais, 

regularização de propriedade de terras e reassentamento de famílias.  

Componente 2: Mobilidade Urbana: Este componente financia a implantação 

de um Sistema de semáforos inteligentes com Controle de Tráfego por Área 

(CTA) que permitirá o ajuste automático em tempo real da duração das fases e 

a sincronização dos semáforos. O investimento inclui a implantação de um 

Centro de Controle Operacional (CCO), que facilitará a coordenação de dez 

áreas distribuídas pela cidade. Seis áreas já têm o sistema de semáforos com 

CTA operando parcialmente. Este componente complementará a operação 

total do sistema nestas seis áreas e implantará o sistema em outras quatro 

áreas, ampliando o controle do trânsito em toda a cidade, bem como 

padronizando o funcionamento dos sistemas semafóricos em todas as áreas. 

Componente 3: Requalificação de Áreas do Centro: Inclui o financiamento 

da reforma de praças públicas, jardins e parques, por meio da implantação de 

arborização, mobiliário urbano, iluminação e adequação para acessibilidade de 

pessoas com deficiências físicas. 

Componente 4: Fortalecimento Institucional: Este componente financiará as 

seguintes atividades: (i) cursos de capacitação de pessoal; (ii) aquisição de 

equipamentos; e (iii) estruturação do sistema de informações georreferenciadas 

e do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) do Município de Niterói. 

O Programa também financia ações de gestão de sua execução, tais como 

consultorias de apoio para: (i) a avaliação do programa; (ii) o gerenciamento; e 

(iii) a supervisão de obras. 
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Dados Financeiros 

 

Vigência: 20/02/2020 

Orçamento Geral: US$ 44.130.000,00 

BID: US$ 26.470.000,00 (60%)       

Local: US$ 17.660.000,00 (40%) 

 

Resultados alcançados 

 

Apoio ao Gerenciamento: Auxiliar no gerenciamento do Programa, 

assessorando a UGP nos procedimentos necessários à implantação e 

operacionalização, em consonância com as políticas, regulamentos, normas, 

procedimentos e manuais estabelecidos pelo BID e pela Prefeitura. 

A equipe é composta pelos seguintes cargos: Coordenador Geral, Especialista 

em Aquisições e Finanças, Especialista em Infraestrutura, Especialista em 

Meio Ambiente, Especialista em Assistência Social, Técnico em Informática, 02 

Assistentes Administrativos, Secretária e Motorista.  

 

Início: 04/05/2015 

Término: 20/02/2020 

 

Auditoria Externa: Auditoria Financeira do Programa, realizada anualmente. 

Permitindo ao auditor que expresse uma opinião independente quanto a 

razoabilidade das demonstrações financeiras com o propósito especial do 

Projeto. 

 

Início: 03/10/2016 

Término: 20/06/2020 

 

4.1. Componente 1: Urbanização de Comunidades e Inclusão Social: 

4.1.1. Urbanização da Comunidade São José:  
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Drenagem, pavimentação, contenção, quadra poliesportiva e praça pública. 

 

Início: 24/10/2017 

Término previsto: 24/04/2019 

 

A poligonal definida para o projeto de urbanização da Comunidade de São 

José compreende uma área em torno de 360.000m², organizada em 10 núcleos 

de intervenção. Em São José o número de famílias beneficiadas de forma 

direta soma aproximadamente 1.446 famílias, e em torno de 8.500 famílias 

serão indiretamente beneficiadas pelo Programa. As intervenções previstas na 

área objeto deste projeto compreendem: prevenção de deslizamentos através 

da estabilização de encostas (muros de contenção, taludes e reflorestamento) 

e da implantação de ostensiva rede de drenagem composta de 

aproximadamente 9 km de macro e micro drenagens, reassentamentos 

involuntários por risco e/ou requerimentos das obras do Projeto urbanístico, 

conexões à rede de esgoto, água potável, rede elétrica, melhorias no sistema 

viário, com pavimentação e construção de calçadas e melhorias em 

escadarias; iluminação pública, quadras de futebol e praças.  

 

 

Área de intervenção subdivida em núcleos de projeto 

 

O Programa inclui ainda acompanhamento das obras pelo Trabalho Técnico 

Social, e projeto de Regularização Fundiária que está sendo desenvolvido para 

as Comunidades de São José e Igrejinha do Caramujo.  
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A Ordem de Início das obras de intervenções em São José foi assinada em 

dezembro de 2017.  

 

 

Evento de Ordem de Início das obras da Comunidade São José 

 

Durante o ano de 2018 foram executados em torno de 12% da nova 

pavimentação da comunidade, 35% das contenções previstas e 9% do sistema 

de drenagem.  

Atualmente o projeto executivo de macrodrenagem da parte baixa da 

Comunidade de São José está sendo revisado no âmbito do Consórcio Nova 

Comunidade São José (CNCSJ). Destaca-se que, a parte baixa de São José 

engloba as vias formais da localidade: rua Jerônimo Afonso, travessa São José 

e rua São José, ligando todo o sistema ao canal da Alameda. 

O projeto de macrodrenagem encontra-se em fase final de revisão junto dos 

técnicos da Concessionária Águas de Niterói e tem previsão de início da 

implantação das galerias de macrodrenagem em fevereiro/2019.  
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Placa de Obra – Comunidade São José 

 

 

Requalificação de escadaria com instalação de corrimãos 

 

 

Estabilização de encostas  
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Requalificação da Travessa Nova Esperança 

 

Obras de Contrapartida: 

 

4.1.2. Capim Melado 

 

Intervenções já realizadas - drenagem, pavimentação, contenção, quadra 

poliesportiva, campo de futebol, praça, Centro Comunitário e melhorias 

habitacionais. A Creche prevista no projeto está em execução com previsão de 

finalização em 2019. 

 

  

Urbanização                                                    Quadra 
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4.1.3. Vila Ipiranga 

 

Intervenções realizadas e finalizadas – drenagem, pavimentação, contenção, 

creche, quadra poliesportiva, 3 (Três) praças, melhorias e requalificação de 

acessos. 

    

       Praça                                                            Quadra   

 

4.1.4. Comunidade Igrejinha do Caramujo 

 

Início: 05/07/2018 

Término: 28/08/2019 

 

A poligonal definida para o projeto de urbanização da Comunidade de Igrejinha 

do Caramujo compreende uma área em torno de 145.000m², beneficiando 

diretamente em torno de 844 famílias. 

O projeto prevê Drenagem, pavimentação, contenção, quadra poliesportiva e 

praça pública.  

Já foram executadas 2 escadarias previstas no projeto, além de boa parte da 

terraplenagem prevista na área do campo de futebol e para a abertura do 

Ramo 500, que ligará a Rua do Alto a Rua Jerônimo Afonso, que compreende 

15% do total a ser executado. 
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4.1.5. Atividade de Trabalho Técnico Social 

 

Início: 23/11/2016 

Término: 02/06/2019 

 

As ações do Trabalho Técnico Social (TTS) que acompanham as intervenções 

de urbanização em São José e Igrejinha do Caramujo têm como objetivo 

promover a participação da comunidade na implementação do PRODUIS, 

visando à garantia da sustentabilidade das obras e dos equipamentos 

instalados, a apropriação desses equipamentos pelas comunidades, assim 

como o reassentamento da população de forma adequada e participativa, 

desenvolvendo ainda a sensibilização para questões de preservação e 

recuperação ambiental, especificamente no que se refere à inibição de 

ocupação de áreas de risco e controle de áreas de proteção ambiental através 

da participação comunitária. 

Para o alcance dos objetivos propostos são desenvolvidas ações de 

mobilização e comunicação, participação comunitária, sustentabilidade das 

intervenções e educação ambiental, apoio ao reassentamento e geração de 

trabalho e renda, atuando como um mecanismo de interação social junto às 

Execução de Terraplenagem Requalificação de escadaria 

Escads 
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famílias, tendo-se como meta geral a sensibilização e participação da 

população local na implementação do PRODUIS. 

O Trabalho Técnico Social possui Escritório Social localizado na Rua São José 

nº 28, funcionando todos os dias da semana para atendimento às demandas 

dos moradores, bem como orientação sobre dúvidas e encaminhamentos 

diversos. 

No ano de 2018 o Escritório Social atendeu a 447 moradores que trouxeram 

demandas diversas, de acordo com gráfico abaixo, sendo a temática das obras 

(dúvidas, reclamações, solicitação de atendimentos, etc.) a mais apresentada. 

Desses atendimentos, cerca de 80% tiveram soluções definidas. 

                                 

 

 

 

Além do atendimento cotidiano no Escritório Social foram realizadas duas 

reuniões comunitárias, que contou com um total de 150 moradores 

participantes. As reuniões comunitárias trataram das eleições da Comissão de 

Acompanhamento de Obras de São José e de Igrejinha que definiu os 
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moradores voluntários para acompanhar a execução das obras e dar apoio às 

ações do TTS, fazendo a mediação com a comunidade.  

A CAO de São José é composta por 08 moradores eleitos, e em Igrejinha, por 

05 participantes. Nas semanas subsequentes à eleição das comissões foram 

realizadas capacitações com os voluntários para alinhamento das 

competências e funções, tendo sido trabalhados conteúdos sobre cidadania, 

meio ambiente, saneamento básico, lixo, sustentabilidade ambiental, 

vulnerabilidade socioambiental, ocupação urbana e uso do solo, meio ambiente 

e desmatamento, impactos ambientais, preservação e desastres naturais. Além 

disso, já foram realizadas duas vistorias às frentes de obras em implantação na 

Comunidade São José. 

 

Moradores voluntários CAO São José 

 

 

Vistoria às frentes de obras com a CAO São José 
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Reunião para eleição da CAO Igrejinha 

 

 

Moradores voluntários CAO Igrejinha 

 

No mês de agosto desenvolvemos a Campanha de Saúde e Saneamento, que 

contou com a participação de 12 Secretarias e vários parceiros institucionais. O 

evento foi bem recebido, tendo participação expressiva contando com cerca de 

200 moradores, que tinham atividades variadas para se dedicar – médico de 

família, oficina de plantio de mudas, troca de mudas por material reciclado, 

teatrinho infantil, atividade recreativa, aula de zumba, etc.  
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Abaixo segue gráfico de pesquisa de satisfação dos moradores que aceitaram 

responder à pesquisa sobre a Campanha de Saúde e Saneamento, em 

seguida duas fotos da atividade e o cartaz utilizado para divulgação e 

mobilização. 

 

No mês de dezembro foram desenvolvidas atividades em parceria com a 

Defesa Civil para sensibilização dos moradores quanto à temática de 

prevenção de riscos ambientais. Para tanto realizou-se atividade com alunos 

da Escola Municipal Sebastiana Gonçalves Pinho, tendo a participação de 149 

alunos. Além disso, foi realizada uma capacitação para a Formação do Núcleo 

de Defesa Civil Comunitário, contando com a presença de cerca de 10 

moradores voluntários. O NUDEC tem o objetivo de treinar moradores 

voluntários para serem a referência da Defesa Civil na Comunidade, atuando 

em prevenção de riscos, atendimento e mobilização comunitária frente a 

alguma situação de risco. 

 

0 5 10 15 20 25 30

Organização da atividade

Como você foi recepcionado pela equipe?

Pontualidade da atividade

Local da atividade

Horário da atividade

Informações repassadas

Esclarecimentos das dúvidas

Capacidade técnica da equipe

A atividade superou suas expectativas

A atividade atendeu às suas expectativas

A atividade não foi o que você esperava?

Satisfação - Campanha Saúde e Saneamento - ago/18

Não preencheu Ruim Regular Ótimo
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Panorâmica da Praça Viçoso Jardim durante a Campanha de Saúde e Saneamento realizada 

em 11/08/2018 

 

 

Atividade recreativa durante a Campanha de Saúde e Saneamento realizada em 11/08/2018 
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4.1.6. Atividade de Regularização Fundiária 

 

Início: 18/04/2017 

Término: 24/10/2019 

 

As ações de regularização fundiária são desenvolvidas em complementação às 

intervenções de urbanização que acontecem nas Comunidades de São José e 

Igrejinha do Caramujo no âmbito do PRODUIS. Tem por objetivo desenvolver 

serviços especializados para implementação e regularização da base 

imobiliária, assim como parcelamento do uso do solo e regularização jurídica 

da posse dos imóveis das áreas de intervenção.  

 

Em 2018 foram realizadas reuniões comunitárias para apresentação do Projeto 

de Regularização Fundiária aos moradores dessas localidades, contando com 

a participação de cerca de 130 moradores em ambas Comunidades. 

  

 

Reunião Comunitária em São José 
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Reunião Comunitária em Igrejinha 

 

 

Cartaz para mobilização e divulgação da Reunião Comunitária em Igrejinha 
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Folder educativo distribuído na Reunião Comunitária em Igrejinha - Frente 

 

 

 

Folder educativo distribuído na Reunião Comunitária em Igrejinha – Verso 
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A reunião teve por objetivo apresentar as etapas para regularização que se 

iniciam com o cadastramento das famílias residentes nas áreas, assim como, 

com o cadastramento físico dos imóveis a serem regularizados. 

Em 2018 foi realizada uma vasta pesquisa cartorial, visitas à área, pesquisa da 

base cadastral da PMN, para produção do relatório fundiário dessas 

comunidades, que tem por objetivo apresentar uma leitura documental da área 

a ser regularizada, identificando os loteamentos aprovados e todas as 

possíveis titularidades da área. A partir desta pesquisa é possível entender a 

ocupação da área e as possíveis dificuldades para a regularização fundiária 

dos lotes. Da pesquisa para o relatório fundiário, foi possível desenvolver a 

planta apresentada abaixo que apresentada a titularidades encontradas. 

 

 

O cadastramento e a topografia tiveram início em meados do ano na área do 

Sem Terra, em São José, e já nos meses finais, iniciou-se a topografia da área 

de Igrejinha. O cadastramento físico e sócio econômico para fins de 

regularização iniciou a partir da área do Sem Terra e já foram cadastrados um 

total de 320 imóveis.  
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O levantamento topográfico de São José e Igrejinha foi finalizado em 

novembro, apresentando a localização dos imóveis, curvas de nível, 

características físicas como elementos arbóreos, taludes, tipos de 

pavimentação, elementos construtivos como muros, escadas, postes, poços de 

visita, bocas do lobo, posteamento, etc.  

 

 

 

4.2. Componente 2: Mobilidade Urbana 

4.2.1. CCO Mobilidade 

 

Início: 22/06/2016  

Término: 19/04/2019  

 

O projeto inclui a implantação de Centro de Controle de Operações (CCO da 

Mobilidade) e a instalação de sinais inteligentes e trânsito monitorado em 

tempo real. O sistema está sendo implantado nas 10 áreas mais 

congestionadas da Cidade: Icaraí, Fonseca, Centro, Santa Rosa, São 

Francisco/Charitas, Largo da Batalha, Orla (Icaraí, Ingá e Centro), Barreto, 

Engenho do Mato e Região Oceânica. Essas áreas passarão a ter parte dos 
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semáforos sincronizados para melhorar o tráfego de veículos na cidade. 

Pioneiro na América do Sul, o novo sistema que está em fase final de 

implantação permitirá acionar em tempo real o sinal verde por mais tempo em 

uma área engarrafada, ou o vermelho para segurar o fluxo quando necessário, 

em caso de acidente, por exemplo, contribuindo para reduzir os 

congestionamentos. 

 

 

Assinatura do Contrato em 22/06/2016 

 

Foram instalados dentro do projeto 190 controladores semafóricos, 10 painéis 

de Mensagens Variáveis para orientação do motorista, 22 câmeras de 

observação do trânsito, além de rede de fibra ótica em torno de 100 km. 

 

 

 
Tela do programa de monitoramento Maestro 
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O CCO Mobilidade atua junto com o Centro Integrado de Segurança Pública 

(CISP), em Piratininga, e é integrado ainda ao CCO Túnel. Atualmente está em 

fase de inclusão de manutenção preventiva temporária do sistema e a 

ampliação da rede de fibra ótica com o objetivo de integração de outras 

secretarias. 

O CCO Mobilidade tem por objetivo final do contrato a obtenção de melhoria de 

até 30% a fluidez no trânsito, contribuindo para reduzir a poluição e o tempo de 

deslocamento, além de melhorar a qualidade de vida da população. Por se 

encontrar em fase final de implantação já estão sendo realizados testes em 

alguns trajetos definidos junto com a empresa contratada. 

 

Eventos: 

 

Visita Diretora Engie:  

 

Em 24/04/2018 foi realizada visita da diretora executiva do grupo empresarial 

francês Engie, Isabelle Kocher. A empresa fornece tecnologia para o sistema 

integrado de mobilidade de Niterói e é parceira de Niterói no sistema de gestão 

do trânsito e na operação do túnel Charitas-Cafubá 

O Secretário Executivo Axel Grael, e a comitiva francesa realizaram visita ao 

CCO Mobilidade e ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). 

 

Vídeo Wall CCO                                                                          PMV Móvel 
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Visita ao CCO Mobilidade 

Visita ao CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) 
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Cronograma de Execução atualizado: 
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4.3.  Componente 3: Revitalização de Áreas do Centro 

4.3.1. Parque das águas: Inaugurado em 06/10/2017 

 

Início: 29/08/2016 

Término: 24/10/2018 

 

O novo Parque das Águas integra um planejamento de recuperação e 

revitalização dos espaços públicos. O local tem importância histórica e 

ambiental e hoje é um ponto de encontro das famílias. O Parque das Águas 

também será usado para programas de educação ambiental, tendo a água 

como tema central das atividades. Por meio do elevador, o parque se integra à 

Praça Bety Orsini, inaugurada em março de 2017. O Parque conta ainda com 

um Centro de Atendimento ao Turista – CAT, uma lanchonete, um Auditório 

Multiuso, Jardim Sensorial, Espaço Multiuso, ampla área de lazer e aparelhos 

para atividades físicas. Possui uma Programação de Atividades Culturais e 

Esportivas realizadas pela Prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto noturna do Parque das Aguas  

 

 

Elevador e Centro de Atendimento ao Turista 

 

Foi implantado no Parque um Eco-contador que permite analisar o fluxo de 

visitantes. 
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Contrapartida: 

4.3.2. Praça Leoni Ramos 

 

Praça Revitalizada entre a Rua Alexandre Moura e Rua José Bonifácio. 

Finalizado 

 

 

Vista do passeio e dos canteiros delimitados da praça 

 

4.3.3. Jardim São João 

 

Praça revitalizada entre as Ruas São Pedro e Visconde de Uruguai. Finalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de passeio da Praça Canteiros da praça 
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4.4.  Componente 4: Fortalecimento Institucional 

4.4.1. Cursos de capacitação de pessoal 

 

Cursos de Capacitação oferecidos para os funcionários da Prefeitura de Niterói 

com foco em Gerenciamento, Gestão por competência, Gestão para 

Resultados, Cultura da Qualidade e Trabalho em Equipe. 

Foi celebrado o contrato nº LPN 001/2018 com a empresa IBAM e a ordem de 

início foi assinada em 22/03/2018  

 

Início: 22/03/2018 

Término: 25/06//2019 
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4.4.2. Aquisição de equipamentos 

4.4.2.1. Aquisições de Licenças para Uso De software – SIGEO 

 

LPN Nº 005/2016 - Empresa Vencedora Imagem Geosistemas e Comércio. 

 

Início: 20/04/2017 

Término: 20/04/2018 

 

4.4.2.2. Aquisições de Equipamentos de Informática – 

Computadores que atenderão as Secretarias que fazem 

parte do Programa. 

 

LPN 003/2017: A primeira Licitação foi Deserta, a Segunda Licitação foi 

fracassada pois as empresas apresentaram propostas que não atendiam ao 

Edital. Terceira Licitação será agendada em 2019. 

 

4.4.3. Estruturação do sistema de informações Georeferenciadas e 

do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) do Município de 

Niterói 

 

Início: 25/05/2016 

Término: 21/03/2019 

 

Objetivo geral: 

Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Geoinformação 

(SIGEO) da PMN, englobando o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) de 

Niterói, acessível pela Internet (SIG-WEB). 

 

Resultados: 

 

 Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM): integra dados 

diversificados para atender as necessidades de vários setores 

socioeconômicos, em uma determinada escala espacial; 
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 Implantação da Plataforma SIG-WEB: base de dados unificada. Todas 

as secretarias envolvidas no projeto acessando os mesmos dados, 

tendo informações acessíveis e confiáveis; 

 

 Integração e otimização dos processos das secretarias envolvidas, 

buscando a forma mais eficiente de realizar os atendimentos aos 

munícipes, serão implantados dentro do SIG, acessível pela internet 

(SIG-Web); 

 

 Monitoramento de áreas de queimadas; 

 Mapas em 3D de alta resolução para avaliações diversas; 

 

 Aplicativos para uso interno da Prefeitura e para o público em geral; 

Portal de Dados Abertos do Município de Niterói; 

 

 Cadastro Técnico Multifinalitário em ambiente SIGWeb: 

 Modelagem da Base de Dados  

 Execução do Mapeamento 

 Implantação da Plataforma SIGWeb  

 

  Otimização dos Processos: 

 Coleta de informações pertinentes ao CTM nas secretárias 

chaves 

 Mapeamento e análise de alguns fluxos de processos (pré-

definidos no TR)  

 Capacitação de Equipe: 

 Implantação do Núcleo de Geoprocessamento 

 Capacitação das equipes: SMF, SMU, SMARHS, SDCi, SMS e 

SECONSER  

 Instalação da Plataforma Esri (ArcGIS); 

 Instalação da Plataforma Civitas ; 

 Criação da base cartográfica (CTM) 

 Customização dos Processos, Relatórios e Cadastros no Civitas. 
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 Acompanhamento da análise de balneabilidade de 14 praias; 

 Levantamento de campo - 3% do cadastro imobiliário que corresponde 

um total de 210.000 

 Imóveis da Cidade com incremento de IPTU de mais de 

aproximadamente US$ 2,5 milhões; 

 Capacitação de 80 Servidores no SIG-WEB; 

 Rendimento no tempo da legalização de imóveis com a integração das 

intervenções (o que era realizado em 10 dias, passando para 1 dia). 

 Integração com E-Cidade 

 Validação dos dados oriundos do Recadastramento Piloto 

 Finalização do aplicativo Civitas Mobile; 

   Desenvolvimento da plataforma de Novos Negócios, para fomentar e 

auxiliar na viabilidade de implantação de empreendimentos e ou 

empresas. 

   Término da integração com o INEA, atualização de forma automática 

dos status de balneabilidade das praias e o armazenamento de seu 

histórico. 

 

4.5.  Eventos realizados em 2018 

 

4.5.1. Lançamento para a população do Portal Virtual com 

Informações Integradas 

 

No dia 22 de maio de 2018, a prefeitura de Niterói lançou no Teatro Popular 

Oscar Niemeyer, o Portal do Sistema de gestão da Geoinformação (Sigeo) 

para o público. O sigeo, que pode ser acessado no endereço 

www.sigeo.niteroi.rj.gov.br onde é disponibilizada gratuitamente uma base 

cartográfica da cidade, toda informação georefenciada da Prefeitura de Niterói 

entre outras informações disponíveis para o público em geral 

 

 

 

http://www.sigeo.niteroi.rj.gov.br/
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Apresentação do Portal virtual do Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal de Serviço ao cidadão, com disponibilização das aplicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             SIG- WEB contendo a gestão das informações geográficas 
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4.5.2. Administração Municipal de Precisão – AMP UERJ 

 

O SIGeo foi convidado para compor uma mesa redonda junto com um 

representante do IPP, para estabelecer diálogos a respeito da introdução da 

cultura das geotecnologias na administração pública, foco do evento. Muito 

conversamos sobre as mudanças de cultura e nos resultados importantes que 

tais mecanismos nos dão como resposta, apontando não somente o lado 

financeiro, mas também na capacidade de gestão territorial que Niterói passou 

a contar. 

 

Ocorreu do dia 26 de Julho e obtivemos uma resposta muito boa em relação as 

dúvidas retiradas e no compartilhamento de ideias. Saber de um representante 

do Instituto Pereira Passos, que eles passaram pelas mesmas experiências 

que nosso programa, nos indica que estamos no caminho certo. 

Nesse evento a Prefeitura Municipal de Niterói foi convidada pelo rápido 

desenvolvimento e de seu grande reconhecimento externo, no qual foi um ano 

em que recebemos variadas visitas de outros Municípios e Estados. 

 

 

Vitor do Valle - Coordenador do SIGEO apresentando o SIGEO na AMP 

 

4.5.3. Evento Rioinfo 

 

No dia 5 de Dezembro o SIGeo compôs o evento RioInfo, que foi sediado na 

CDL em Niterói. O evento é um espaço para a apresentação de novas ideias e 

trocas de experiências no mundo dos negócios e empreendedorismo, reunindo 
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empresários, acadêmicos e profissionais que buscam oportunidades no 

mercado e realização de negócios.  

Em sua apresentação o SIGeo, representado por Ricardo Braz, apresentou o 

desenvolvimento da aplicação de Novos Negócios, que trará em uma forma 

mais simples e direta, a viabilização a abertura de novas empresas e 

empreendimentos no Município. A aplicação está em fase de desenvolvimento, 

porém já em estado de alguns testes. Além de apresentar todo o sistema já 

implantado e operando do projeto. Super bem elogiado e com ótimas críticas, o 

projeto agradou e com certeza nos fortaleceu. 

 

4.5.4. Prefeitura de Niterói apresenta SIGEO para Prefeitura de 

Salvador 

 

18/07/2018 - A Prefeitura de Niterói apresentou, nesta quarta-feira (18), o 

seu recém-lançado Sistema de Gestão de Geoinformação (SIGEO) para uma 

equipe da Prefeitura de Salvador. No ar desde maio, a plataforma de gestão 

do território e de integração de processos e de pessoas através de 

informações georreferenciadas reúne informação das secretarias municipais. 

De perto, os baianos conheceram as possibilidades que o sistema oferece. 

O projeto do Sigeo teve início em 2014, com a aquisição de ortofotos e do 

perfilamento a laser. Através da plataforma, interessados em abrir uma 

empresa ou estabelecimento comercial em determinado bairro, passam a ter, 

por exemplo, acesso a informações como quantas empresas existem 

naquele local, a renda da população, entre outras. 

 

O sistema está vinculado à Secretaria Executiva. O titular da pasta, 

secretário Axel Grael, apresentou a plataforma aos representantes de 

Salvador, acompanhado da equipe técnica do portal. 

“Os desdobramentos úteis que Sigeo oferece para a população são muito 

grandes, isso chama a atenção de outras cidades. Nossa expectativa é de 

estabelecer um intercâmbio de experiências com Salvador, que tem uma 

gestão municipal reconhecida pelas políticas públicas, inclusive na área 

ambiental, o que nos interessa bastante”, comentou. 

http://www.sigeo.niteroi.rj.gov.br/index.php/2018/07/18/prefeitura-de-niteroi-apresenta-sigeo-para-prefeitura-de-salvador/
http://www.sigeo.niteroi.rj.gov.br/index.php/2018/07/18/prefeitura-de-niteroi-apresenta-sigeo-para-prefeitura-de-salvador/
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Diretora da Fundação Mário Leal Ferreira, instituição responsável pelo 

planejamento urbano do município de Salvador, Beatriz Cerqueira Lima 

explicou que os municípios devem estabelecer parceria para troca de 

informações. 

 

“Ficamos sabendo, há uns dois meses, do lançamento do Sigeo e nos 

interessamos em conhecer de perto o funcionamento do sistema. O que nos 

encantou no processo é a informação com o processo de administração, 

gestão da informação e elaboração de políticas públicas. Nossa expectativa 

é de tecermos uma colaboração entre as duas cidades”, disse. 

A implantação da plataforma, criada pela empresa Imagem, representou um 

investimento de R$ 5 milhões, financiados pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) 

 

 
 

Próximas etapas: 

 

  Implementação e lançamento do módulo de novos negócios e sua 

utilização no dia a dia para viabilidade de implementação de 

empreendimentos e empresas; 

  Lançamento da aplicação Praia Hoje, aplicação essa que indicará em 

base, o status da praia, transito e infraestrutura nas proximidades; 
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Integração das demais Secretarias; 

  Atualização do Voo da Ortofoto do Município de Niterói. 

 

4.6. Revisão de carteira de projetos - BID 

 

Foi realizado em Brasília, nos dias 10 e 11/04/2018, evento para revisão da 

Carteira de Projetos do BID. Estiveram presentes: 

 

- Representantes da Prefeitura de Niterói :(Secretário Executivo - Axel Grael; 

Coordenadora Geral da UGP-BID - Giselle Brand). 

 

- Representantes da Gerenciadora do contrato: (Coordenador Geral – José 

Augusto Paixão Gomes; Especialista em Aquisições e Finanças – Vanessa 

Araújo Salles) 

 

- Representantes do BID: (Chefe da Operação – Márcia Casseb; Analista 

Financeiro - Carlos Carpizo Analista de Operações - Adriana Cruz; Analista de 

Aquisições - Marcos Teixeira). 

 

- Representantes da SEAIN: (Coordenador Geral de Financiamento Externo - 

Marcelo Moisés de Paula; – Coordenadora de Projetos de Infraestrutura -

COOPI/COGEX/SEAIN – Eliane Bucar; Técnica responsável pelo Programa na 

SEAIN – Necy Yonamine). 

 

Pauta: Reunião Anual de Revisão de Carteira de Projetos do Programa de 

Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói -PRODUIS BR-L1386. 

Contrato de Empréstimo: nº 2941/OC-BR. 

 

Desdobramentos: Reunião de acompanhamento do contrato BID, para 

verificar a Execução do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão 

Social de Niterói -PRODUIS BR-L1386. Contrato de Empréstimo: nº 2941/OC-

BR. 
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Na oportunidade, o Secretário Executivo apresentou a evolução do Programa e 

o andamento da Execução e do Cronograma físico financeiro de todos os 

Projetos que fazem parte do Programa. 

 

A Execução do Programa realizada pelo Município de Niterói, foi elogiada tanto 

pela equipe do BID quanto pela equipe da SEAIN. 
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Acompanhamento financeiro 

 

 

Quadro de Custos (US$ Milhões) 

Categorias BID/OS Pref. Total % 

1 - Engenharia e Administração 2.630 577 3.207 7% 

1.1 Gestão, acompanhamento e avaliação 2.485 545 3.030 7% 

1.2 Auditoria 145 32 177 0% 

          

II - Custos Diretos 23.840 17.083 40.923 93% 

2.1 - Urbanização de Comunidades 14.000 16.192 30.192 68% 

2.1.1 Capim Melado 0 4.137 4.137 9% 

2.1.2 Vila Ipiranga 0 7.923 7.923 18% 

2.1.3 Comunidade São José 14.000 4.132 18.132 41% 

          

2.2 Transporte e Mobilidade Urbana 5.630 0 5.630 13% 

2.2.1 - CCO / CTA 5.630 0 5.630 13% 

          

2.3 - Revitalização do Centro 2.335 600 2.935 7% 

2.3.1 - Parque das Águas 2.335 0 2.335 5% 

2.3.2 - Praça Leoni Ramos 0 336 336 1% 

2.3.3 - Praça São João 0 264 264 1% 

          

2.4 - Fortalecimento Institucional 1.875 291 2.166 5% 

2.4.1 - Capacitação 509 0 509 1% 

2.4.2 - Aquisição de Equipamentos 720 0 720 2% 

2.4.3 - Sistema GEO 646 291 937 2% 

          

TOTAL 26.470 17.660 44.130 100% 

  60% 40% 100%   



 

62 
 

5.  Programa Região Oceânica Sustentável 

 

 

Conjunto de projetos do PRO Sustentável 

 

Com relação ao Contrato de Empréstimo CAF 

 

Durante o ano de 2018, foram realizadas duas Missões CAF para 

acompanhamento dos projetos do Programa Região Oceânica Sustentável, 

sendo a primeira nos dias 04 a 06 de abril e a segunda dos dias 17 a 19 de 

outubro, contando com a participação de membros da CAF e da Prefeitura. 

Durante o período da missão, foram realizadas reuniões para detalhamento e 

revisão das informações fornecidas à CAF, assim como visitas de campo a 

algumas das áreas de intervenção do Programa. 

 

Avanços do programa 

 

5.1.  Urbanização 

5.1.1. Parque Orla Piratininga 

 



 

63 
 

Após finalização do Projeto Conceitual do Parque Orla Piratininga, foi 

preparado todo o processo licitatório (Termo de Referência, edital e anexos) 

para contratação de empresa especializada para “Elaboração de Projeto 

Básico, Executivo e Estudos Multidisciplinares, para a implantação do Parque 

Orla Piratininga”. A licitação (CP 01/2018) foi realizada e o consórcio Parque 

Orla Piratininga, composto pelas empresas Phytorestore, Embyá Paisagens e 

Ecossistemas, Kaan Architecten, Village Construções e Gesto Arquitetura, foi o 

vencedor, com resultado homologado em 20 de junho de 2018. O contrato (nº 

08/2018), com previsão de 7 (sete) meses de duração, foi assinado no dia 

15/08/2018 e a ordem de início dada no dia 16/08/2018. Foram entregues os 

primeiros estudos da área, o inventário florístico e o levantamento de fauna, 

para nortear a elaboração dos projetos. 

 

   

Equipe do Consórcio Parque Orla Piratininga realizando o inventário florístico da área 

 

Visando ao envolvimento dos moradores locais, a equipe de mobilização da 

UGP/CAF vem percorrendo todo o entorno da Lagoa de Piratininga no espaço 

onde será implantado o Parque Orla Piratininga-POP. A estratégia de 

abordagem dos moradores está sendo porta a porta, com a apresentação do 

Projeto Parque Orla Piratininga e a entrega de material informativo sobre o 

Projeto, ao mesmo tempo em que são registrados os problemas que mais 

incomodam aos moradores. Esta dinâmica de trabalho enseja a integração 

entre a equipe da UGP/CAF e a população local, necessária a alcançar a maior 

participação local na produção e implantação do POP. Este trabalho, ora 



 

64 
 

iniciado, prosseguirá até a conclusão da implantação do projeto, cujo início 

será no primeiro semestre de 2019. 

 

 

Esboço de trabalho do POP 

 

5.1.2. Sistema Cicloviário 

 

A partir dos trabalhos e do Termo de Referência elaborado pela equipe do 

Programa Niterói de Bicicleta, foi preparado o processo licitatório para 

contratação de empresa para “elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura, 

Urbanismo e Engenharia para a implantação do Sistema Cicloviário da Região 

Oceânica”. A licitação (CP 03/2018) foi realizada, sendo vencedora a empresa 

Oficina Engenheiros Consultores Associados. O resultado da licitação foi 

homologado em 12 de novembro de 2018. O contrato (nº 11/2018), com 

previsão de 7 (sete) meses de duração, foi assinado no dia 27/11/2018 e a 

ordem de início dada no dia 03/12/2018. Encontra-se em andamento o 

levantamento topográfico. 

 

Atualmente, está em revisão o Termo de Referência para contratação de 

empresa especializada para elaboração dos estudos de viabilidade ambiental 

de trajetos para a implantação da ciclovia suspensa em torno da Lagoa de 

Itaipu.  
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Sistema cicloviário 

 

5.2. Sustentabilidade ambiental 

5.2.1. Renaturalização da Bacia do Rio Jacaré 

 

O processo de Renaturalização da Bacia Hidrográfica do Jacaré inclui 

diferentes frentes de ação que foram desenvolvidas em 2018. 

 

 

Projetos preparatórios da Renaturalização da bacia do Rio Jacaré 

 

a) Estudo Fundiário e Legal da Faixa Marginal de Proteção do Jacaré 

 

O Estudo Fundiário da FMP do Jacaré é essencial para o processo de 

renaturalização, na medida em que identifica todas as construções irregulares 
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na faixa e demais obstruções no curso do Rio, assim como indica caminhos 

jurídicos para a liberação da FMP. 

 

Foi elaborado o processo licitatório para contratação de empresa especializada 

em levantamento fundiário, incluindo topografia/agrimensura, levantamento 

planialtimétrico georreferenciado e cadastral para realizar (i) levantamento dos 

terrenos ou glebas situados sobre a Faixa Marginal de Proteção-FMP do Rio 

Jacaré, ou contíguos a ela; (ii) estudo e coletas de dados sobre tais áreas, 

envolvendo: (a) as certidões de inteiro teor do respectivo Registro de Imóveis; 

(b) as certidões das benfeitorias fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo; e os (c) cadastros de IPTU, fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Fazenda, visando à confrontação dos dados obtidos em campo com aqueles 

verificados nas certidões e cadastros, objetivando a confecção de relatórios e 

mapas indicando as benfeitorias implantadas na FMP ou no leito do Rio Jacaré. 

Além disso, as edificações plotadas em mapa foram classificadas quanto ao 

nível de dificuldade de demolição, considerando a aplicação da legislação 

ambiental e civil. 

 

A licitação foi realizada dia 23/05/2018 e o contrato firmado dia 28/05/2018 com 

a empresa PROSSEMA engenharia. O escopo inicial do contrato foi cumprido 

dentro do prazo previsto (5 meses), entretanto, durante a execução dos 

trabalhos percebeu-se a necessidade de incorporar áreas de especial interesse 

social - AEIS no levantamento topográfico. O objetivo deste acréscimo é a 

implantação de projeto de saneamento ambiental nas áreas de ocupação 

subnormal da Bacia, visando à remoção de lançamento de esgotos in natura, à 

eliminação de áreas de erosão, de risco de desabamento das encostas e de 

processos de desmatamento de encostas. Dessa forma, foi elaborado um 

termo aditivo de escopo e de prazo para incorporar o levantamento topográfico 

das favelas de Vale Verde, Coqueiro e Cabrito, sendo acrescentados 3 meses 

ao prazo inicial, com a conclusão da topografia prevista para janeiro de 2019. 

 

b) Mobilização Social 

No período de fevereiro a junho de 2018 a equipe de mobilização social do Pro 

Sustentável percorreu toda a área correspondente à bacia do rio Jacaré para 
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informar aos moradores sobre o projeto de Renaturalização do Rio Jacaré. A 

abordagem dos moradores locais em moradias, comércios, igrejas, escolas e 

creches do médio e alto curso da Bacia do Rio foi feita de modo tetê-a-tetê, 

com o repasse de informações sobre o sistema ambiental e o uso do mapa da 

Bacia, de modo a estimular o senso de pertencimento dos moradores e inseri-

los como coprotagonista neste processo. Durante o trabalho, foram 

enumeradas as impressões dos moradores sobre seu território quando 

apareceram os desequilíbrios ambientais que mais incomodam e, ainda, suas 

histórias e reivindicações. 

 

 

Oficina com os moradores do Jacaré 

 

c) Oficina de Cinema Ambiental 

 

A Renaturalização da Bacia do Rio Jacaré é uma abordagem complexa que 

mobiliza várias dimensões da vida das comunidades do lugar e exige deles um 

processo de mudança e postura de seu território histórico. Nessa perspectiva é 

importante realizar a documentação (áudio, vídeos, fotos, etc) sobre as 

condições sanitárias, ambientais e socioeconômicas da bacia, como subsídio 

ao processo de educação sanitária/ ambiental e de cidadania considerando a 

diversidade da população e que contribua na produção do autodiagnóstico de 

sua relação com o ambiente local - para que sejam coprotagonistas do 

processo. 

Essa documentação deverá construir a memória do desenvolvimento da 

Renaturalização da Bacia do Rio Jacaré antes, durante e depois junto às 
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populações envolvidas (suas narrativas sobre o lugar, noções de 

pertencimento, envolvimento no processo, mudança de hábitos e educação 

ambiental e sanitária e processos de organização comunitária, entre outros).  

 

A necessidade da contratação desse serviço é de fundamental importância, 

portanto, firmou-se uma parceria com a Bem TV - organização sem fins 

lucrativos que trabalha com mídia e educação junto a jovens e adolescentes. A 

Bem TV realiza um trabalho de formação em projetos de produção audiovisual, 

ensinando jovens e adolescentes diferentes habilidades do processo de 

produção, desde a elaboração do roteiro, passando pela operação de 

equipamento de gravação de vídeos e fotos, até o processo de edição do 

material. Para a Bacia do Jacaré foi concebida uma oficina onde os moradores 

pudessem ter aulas teóricas e práticas sobre o processo de produção e sobre 

as condições ambientais da Bacia, ao mesmo tempo que fizessem um resgate 

da memória e cultura do Rio Jacaré. As aulas começaram em outubro e serão 

finalizadas em dezembro de 2018, contando com a participação de 3 crianças e 

3 adultos da região. 

 

  

Oficina de cinema ambiental no Jacaré 

 

5.2.2. Centro de Referência em Sustentabilidade Ambiental Urbana 

(CERSU) 

 

Atendendo às demandas da população do Bairro Jacaré e, a partir de 

entendimentos com a equipe da Secretaria de Saúde do Município de Niterói, 

foi definido que o CERSU abrigará uma Unidade Básica do Programa Médico 
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de Família. Assim, foi elaborado em parceria com a equipe de arquitetura e 

engenharia da Fundação Municipal de Saúde o projeto básico de arquitetura da 

unidade. Atualmente, estão sendo elaborados os projetos complementares de 

engenharia e discutidos os usos do entorno da edificação, visando à 

preparação do processo licitatório.  

 

 

Fachada do Centro de Referência de Sustentabilidade Ambiental Urbana/ Unidade do Médico 

de família 

 

5.2.3. Plano de Gestão Ambiental da Região Oceânica  

 

Inclui-se neste componente do PRO Sustentável a “Elaboração de Estudos 

para Análise da Condição Ambiental do Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu e do 

Relatório Técnico de Proposições de Ações visando à melhoria da qualidade 

ambiental e dinâmica hídrica do sistema”. A especificação dos termos de 

referência para o processo licitatório teve a participação da comunidade 

técnico-científica interessada no Sistema Ambiental Itaipu-Piratininga e o 

processo licitatório teve como vencedora a Empresa HidroScience Consultoria 

e Restauração Ambiental Eireli, com resultado homologado em 26 de junho de 

2018. O contrato (nº 07/2018), que tem previsão de 16 meses, foi assinado no 

dia 20/07/2018 e a ordem de serviço dada no dia 24/07/2018. Os trabalhos de 

campo foram iniciados em 17/08/18, sendo realizado até o momento 25% do 

contrato.   
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Primeira campanha do levantamento hidrológico sendo realizado pela HydroScience 

 

5.2.4. Ecoturismo e Gestão de Praias 

 

Neste componente incluem-se equipamentos, estudos e projetos em diferentes 

fases de execução. 

 

a) Postos Guarda-Vidas 

Encontra-se em fase conclusiva o processo licitatório para a contratação de 

empresa destinada à implantação das obras de seis postos guarda-vidas a 

serem localizados na Região Oceânica. A elaboração do projeto de arquitetura 

e dos complementares, bem como a localização dos postos, todos de 

responsabilidade da UGP/CAF, teve a participação da Equipe Técnica da 

Corporação de Bombeiros Estado do Rio de Janeiro, coordenada pela Defesa 

Civil Municipal. Os Postos Guarda-Vidas serão implantados nas praias de 

Itaipu, Piratininga, Itacoatiara e Camboinhas. A habilitação técnica ocorreu no 

dia 09/11/2018 e a abertura dos envelopes de preço está prevista para o final 

do corrente ano. 
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Fachada do posto Guarda-Vidas 

 

b) Canto de Itaipu – Urbanização e Acessibilidade 

Trata-se de projeto paisagístico ensejando maior conforto socioambiental, 

inclusive priorizando pessoas com necessidades especiais e, também, a 

cultura pesqueira local. Em relação ao componente de melhoria de 

estacionamentos e revitalização de acessos às praias, foram realizadas 

reuniões com lideranças locais e elaborados os projetos de arquitetura e de 

engenharia contemplando a Praia de Itaipu. A licitação está programada para o 

início do próximo ano e as obras para o segundo trimestre de 2019.  

 

Paisagismo do Canto de Itaipu 

 

c) Estudos para a Estabilização da Praia de Piratininga  

Foi elaborado o edital e licitada (CP 04/2018) a empresa para elaboração de 

estudos investigativos preliminares, a realização de proposição de soluções e o 
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projeto básico de engenharia para estabilização da praia de Piratininga e a 

recuperação do seu calçadão. A Empresa Aquamodelo Consultoria e 

Engenharia se consagrou vencedora do certame. O contrato (nº 12/18), com 

prazo de 9 meses foi assinado no dia 03/12/18 e a ordem de início das 

atividades no dia 04/12/18, tendo sido entregues o plano de trabalho e 

realizados os levantamentos topográfico da praia, batimétrico, bem como a 

caracterização sedimentológica da praia.  

 

 
 

Levantamento topográfico e caracterização granulométrica 

 

d) Melhorias no Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) 

 

Foi preparado o processo licitatório para contratação de empresa de “prestação 

de serviços de confecção de maquete física ilustrativa para o Parque Natural 

Municipal de Niterói”. A vencedora da licitação (Pregão Eletrônico nº 018/2018) 

foi a empresa Marcos Fortes Santos de Bustamante. O resultado foi 

homologado em 06 de junho de 2018 e a inauguração da maquete interativa da 

unidade de conservação municipal ocorreu no dia 24/10/2018. 
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Maquete do PARNIT exposta no Parque da Cidade 

 

Também foi adquirido um carro por meio de ata de registro de preços. A 

entrega oficial do carro à equipe da SMARHS ocorreu no dia 09/11/2018 no 

Parque da Cidade.  

 

 

Carro adquirido para fiscalização do PARNIT 

 

Foi contratada empresa especializada para realização de serviços de 

topografia em áreas do PARNIT onde serão desenvolvidos projetos de 

infraestrutura. Atualmente, está em elaboração pela equipe da SMARHS o 

projeto de reforma e de construção da sede administrativa do Parque. Além 

disso, será realizado o projeto de drenagem da Trilha do Cafubá e a construção 

de mirantes de contemplação em locais pré-definidos pela equipe do PARNIT. 

As obras estão previstas para o próximo ano. 
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5.3.  Monitoramento e avaliação 

5.3.1. Supervisora 

 

Foi realizado o processo licitatório (CP 03/2017) para contratação de empresa 

de consultoria para prestação de serviços de supervisão ao Programa Região 

Oceânica Sustentável. A homologação da licitação se deu em 27/08/2018 e a 

licitante vencedora foi a empresa PLANAVE SA Estudos e Projetos de 

Engenharia. O contrato (nº 09/18), que possui prazo de 27 (vinte e sete) meses 

foi assinado no dia 31/08/18 e a ordem de início das atividades no dia 03/09/18.  

 

5.3.2. Auditora 

 

Foi contratada uma auditoria independente, de reconhecida capacidade 

técnica, com a finalidade de auditar anualmente, durante o período de 

execução do Programa, o cumprimento de cláusulas contratuais e do uso de 

recursos, tanto do empréstimo como da contrapartida, também deverá verificar 

se os procedimentos de contratação estão de acordo com a legislação 

aplicável vigente. 

 

O contrato foi firmado em janeiro de 2018 com a empresa Santos, Barbosa & 

Silva Auditores Associados LTDA. A primeira auditoria do Programa já foi 

concluída e enviada à CAF. 

 

Por fim, foi realizado o acompanhamento administrativo financeiro dos projetos 

de infraestrutura (drenagem e pavimentação) em andamento na Região 

Oceânica. 
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6. Programa Niterói de Bicicleta 

 

As atividades realizadas no ano de 2018 integram os dois pilares do Programa 

Niterói de Bicicleta, Infraestrutura Cicloviária e Cultura e Educação Cicloviária.  

Todas as atividades têm como objetivo implementar as Metas do Programa 

Niterói que Queremos para o período de 2017-2020: 

 

 Alcançar a marca de 100 km de rotas cicláveis em toda a cidade; 

 Instalar novos bicicletários e paraciclos; 

 Implantar Sistema de Bicicletas Compartilhadas; 

 Elaborar e implantar Plano de Cicloturismo Municipal; 

 Realizar anualmente campanha educativa de sobre uso da bicicleta. 

 

Atividades/projetos realizados em 2018 

 

6.1. Projetos especiais 

6.1.1. PRO-Sustentável 

 

Projeto Executivo do Sistema Cicloviário da Região Oceânica:  42,96 km 

de rotas cicloviárias (ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e calçadas 

compartilhadas), 6 bicicletários fechados com 200 vagas de bicicletas 

cada, 500 paraciclos com 2 vagas cada, sinalização direcional para 

ciclistas e monitoramento automático de bicicletas. 

  

Em janeiro foi realizada apresentação pública no Colégio Itapuca da RO para 

os moradores da RO, com o objetivo de apresentar, discutir e receber 

sugestões quanto ao escopo do projeto do Sistema Cicloviário e em particular 

do traçado proposto para as rotas cicloviárias. Estas rotas haviam sido 

estabelecidas com base em consultas e estudos realizados anteriormente e 

receberam sugestões pontuais durante a reunião. 

 

O Niterói de Bicicleta em conjunto com a UGP/CAF formulou o Edital para a 

Concorrência Pública 003/2018 de contratação do Projeto Executivo do 
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Sistema Cicloviário da Região Oceânica, um dos componentes do Programa 

Pro-Sustentável.  

 

A Concorrência iniciada em maio foi concluída em novembro, com o 

acompanhamento do Programa em todas as suas fases, sagrando-se 

vencedora a empresa Oficina Engenheiros Consultores Associados. A 

assinatura da ordem de início do projeto ocorreu em dezembro de 2018. 

 

 

Worshop de Articulação de Projetos da Região Oceânica 

 

6.1.2. Bicicletas Compartilhadas 

 

O Programa NdB estabeleceu os objetivos e as premissas básicas para a 

implantação, operação e manutenção do Sistema de Bicicletas Compartilhadas 

de Niterói com a finalidade de transporte, com base nas boas experiências 

existentes no Brasil, Américas e Europa.  
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O Sistema será implantado em toda a cidade, com estações de bicicletas para 

autoatendimento dos usuários distribuídas próximas umas das outras na área 

densamente ocupada, e estações especiais nas áreas com grande volume de 

pessoas (terminais de transporte e universidades) e em áreas com baixa 

ocupação urbana. 

 

A Parceria Público Privada para implantação do Sistema será firmada através 

da Seplag. O NdB encaminhou a Minuta do Edital de Chamamento da PMI em 

junho; após análise da PGM e Seplag, o edital foi finalizado em agosto; o 

Conselho Gestor Propar autorizou sua publicação e o mesmo foi publicado pela 

Seplag em 30/10. 

 

Através do Edital de Chamamento Público 011/2018, duas empresas obtiveram 

autorização para realização de Estudos Técnicos que servirão de base para o 

dimensionamento do Sistema e para a definição do Modelo de Negócio a ser 

estabelecido. O prazo para entrega do estudo é janeiro de 2019. Com este 

estudo será definido o modelo de negócio, o dimensionamento do sistema e o 

tipo de licitação a ser realizada em 2019. 

 

6.2. Infraestrutura Cicloviária 

6.2.1. Bicicletário Araribóia 

 

Implantação de 30 novas vagas e operação. 

 

O Bicicletário Araribóia completou um ano de funcionamento em março de 

2018. Após a ocorrência de lotação completa diariamente no período da 

manhã, foram comprados e instalados 3 conjuntos de paraciclos móveis com 

30 vagas de bicicletas, e as vagas foram ampliadas de 416 para 446 no total. 

 

A demanda é crescente e o número de vagas se tornou insuficiente, mesmo 

após a ampliação. Sendo assim, o Projeto de Reurbanização da Av. Rio 

Branco, desenvolvido pela SMU, prevê a ampliação da área do Bicicletário para 

que novas vagas possam ser implantadas de forma a atender a demanda 
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crescente. O escopo do projeto também contempla uma ciclovia bidirecional 

entre o Mercado de Peixe e a Reserva Cultural. 

  

O equipamento desde a inauguração é operado pelo Programa Niterói de 

Bicicleta. É o primeiro bicicletário público, coberto, fechado e controlado da 

cidade, com 6772 usuários cadastrados em novembro de 2018. Único 

bicicletário deste tipo construído, mantido e operado por uma Prefeitura 

Municipal na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

 

Paraciclos móveis do Bicicletário Arariboia 

 

6.2.2. Projeto Básico da Ciclofaixa da Av. João Brasil 

 

Ciclovia bidirecional de 2,5 km, interligando a Alameda São Boaventura com a 

Rua Dr. March. 

 

Contempla melhorias nas travessias de pedestres, ordenamento do 

estacionamento existente e diminuição dos conflitos nos pontos de parada de 

ônibus, e embarque e desembarque de escolares.  

Será implantada em substituição à ciclorrota existente cuja sinalização 

encontra-se em grande extensão apagada. 
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Trata-se de ciclovia importante para a conexão da Rede Cicloviária da Zona 

Norte e para a conexão com a ciclovia unidirecional que será implantada em 

ambos os lados da Alameda São Boaventura (no espoco do Projeto Básico de 

Requalificação Urbana desenvolvido pela SMO/EMUSA). 

 

 

Ciclovia João Brasil 

 

6.2.3. Projeto Básico da Ciclovia da Av. Marquês de Paraná e Av. 

Jansen de Melo 

 

A ligação cicloviária entre Zona Norte e Centro é uma das principais 

reivindicações dos ciclistas encaminhadas de forma contínua e frequente para 

o Programa. Esta ciclovia de 570 metros, irá conectar a ciclofaixa da Rua São 

Lourenço com a ciclovia da Av. Amaral Peixoto.  

 

O projeto contempla ciclovia unidirecional em ambos os lados das vias, 

melhorias das travessias de pedestres e ciclistas, melhorias nas interferências 

da ciclovia com pontos de ônibus. 

 

Este Projeto Básico se conecta ao Projeto Urbano da Av. Marquês de Paraná, 

desenvolvido pela SMU, entre a Rua Dr. Celestino e R. Miguel de Frias. O NdB 

e SMU encontraram solução comum para compatibilização dos perfis 

propostos na conexão entre ambos. 
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Ciclovia bidirecional da Av. Marquês de Paraná / Av. Jansen de Melo 

 

6.2.4. Projeto Básico da Conexão Cicloviária São Lourenço, Ponto 

Cem Réis e Alameda São Boaventura 

 

A conexão cicloviária será realizada através de implantação de ciclovia 

bidirecional na Rua Carlos Maximiano e Rua Clotilde de Oliveira Rodrigues e 

ciclofaixa na Ruas Benjamim Constant entre a Rua São Lourenço e Alameda 

São Boaventura, totalizando 820 metros. 

 

Trata-se de importante conexão e ampliação da infraestrutura para ciclistas na 

Zona Norte da Cidade, antiga reivindicação dos usuários desta região. 

 

A proposta do projeto foi apresentada ao prêmio TUMI do governo alemão pela 

Secretaria Executiva através do Programa NdB em dezembro. 
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Apresentação do Projeto Básico para o prêmio TUMI do governo alemão 

 

6.2.5. Projeto Básico da Ciclovia da Rua Miguel de Frias 

 

Projeto de ciclovia bidirecional de conexão entre a Av. Marquês de Paraná e a 

Praia de Icaraí. 

 

A Rua Miguel de Frias se constitui em importante rota de bicicletas entre estas 

duas vias, nas condições urbanas atuais (sem ciclovia) e será ainda mais 

estratégica após a implantação da ciclovias constantes do escopo dos Projetos 

de Requalificação Urbana da Orla da Zona Sul e da Av. Marquês de Paraná da 

SMU. 

 

O projeto contempla uma ciclovia bidirecional, melhoria nas travessias de 

pedestres e ciclistas, ordenamento do estacionamento e da área de embarque 

e desembarque de escolares. 
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Projeto Básico da Ciclovia da Rua Miguel de Frias 

 

6.2.6. Projeto Básico de requalificação da Ciclovia da Estrada 

Caetano Monteiro 

 

Este projeto surgiu da necessidade em atualizar o desenho da infraestrutura 

implantada em Pendotiba em 2009 pela Prefeitura. 

 

Foi desenvolvido para apoio à Nittrans na tarefa de manutenção da 

infraestrutura da Cidade. 

 

6.2.7. Manutenção da malha cicloviária (ciclovias, ciclofaixas e 

ciclorrotas) 

 

 Encaminhamento de Relatório do Estado de Conservação da 

Infraestrutura Cicloviária 2017 à Nittrans  
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 Elaboração de Relatório do Material Necessário para a Manutenção da 

Rede Cicloviária (especificação e quantitativo). 

 

Foram realizadas 3 reuniões com a Nittrans para tratar do tema da manutenção 

da infraestrutura cicloviária, a partir do envio do Relatório do Estado de 

Conservação da Infraestrutura de 2017. 

Foi elaborado relatório conjunto contendo especificação e quantitativo do 

material necessário para a manutenção.  

A manutenção parcial de 3 (três) ciclorrotas no Centro foi realizada. A Nittrans 

informou não ser possível executar a manutenção da malha cicloviária por 

inexistência de recursos no órgão.  

 

6.2.8. Implantação de 100 paraciclos através de consulta aberta à 

população 

 

O Niterói de Bicicleta realizou uma pesquisa on-line participativa com os 

moradores da cidade, para indicação de locais para implantação dos 

paraciclos.  

 

Foi realizado o levantamento dos pedidos recebidos via e-mail e visitas a 

campo para verificação de demandas específicas. 

A análise para aprovação final da localização de cada um dos 100 paraciclos 

segue sendo realizada em parceria com SECONSER. 

 

Em parceria com a EMUSA foram comprados 100 paraciclos para instalação 

em diversas áreas da cidade. A instalação foi iniciada no mês de outubro e 

encontra-se em andamento. A equipe do NdB acompanha a EMUSA no 

trabalho de implantação dos paraciclos nos locais previamente aprovados. 
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Implantação de paraciclo 

 

6.2.9. Implantação de totens de auto-reparo de bicicletas 

 

Foram instalados os totens de auto-reparo restantes previstos no contrato da 

SECONSER com parceiro privado, totalizando 10 locais.  

 

Neste totem estão contidas ferramentas básicas e bomba de ar para o uso 

público e gratuito de ciclistas moradores e visitantes da cidade.  

 

O NdB participou da escolha dos locais e do processo de instalação em 

diferentes regiões da Cidade. 

 

6.2.10. Participação em projetos de outros órgãos 

 

 Atualização dos dados da malha cicloviária, localização dos paraciclos e 

dos totens de auto-reparo no Sigeo; 

 

 Contribuição para diagnóstico do modal bicicleta no PMUS Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável da Prefeitura de Niterói; 
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 Participação em reuniões sobre o Projeto de Requalificação Urbana da 

Av. Visconde do Rio Branco (SMU) com ciclovia bidirecional em um dos 

lados; 

 

 Participação em reuniões sobre o Projeto de Requalificação Urbana da 

Alameda São Boaventura (SMO/Emusa) com ciclovia unidirecional em 

ambos os lados; 

 

 Participação em reuniões sobre o Projeto de Requalifica Urbana da Orla 

Marítima da Zona Sul da Cidade (SMU); 

 

 Participação de reuniões com o NGE – Núcleo de Gerenciamento 

Estratégico para formatação das planilhas de acompanhamento do 

Programa Niterói de Bicicleta e formatação do conteúdo das 

apresentações para equipe de gerentes. 

 

6.3. Cultura e educação cicloviária 

6.3.1. Organização de Eventos 

6.3.1.1. Oficina de capacitação “Bicicletas e mobilidade 

humanizada” 

 

A oficina foi conduzida por Meli Malatesta, consultora de mobilidade não 

motorizada a pé e de bicicleta de renome nacional com 35 anos de experiência 

na CET São Paulo. Participaram cerca de 50 técnicos de Secretarias e órgãos 

municipais relacionados ao tema.  
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Oficina Bicicletas e Mobilidade Humanizada 

 

6.3.1.2. Exibição do Filme “O Elo Perdido, o Brasil que pedala” 

de Renata Falzoni no pátio do MAC na Semana do 

Trânsito/Virada da Mobilidade 

 

O filme foi exibido pela primeira vez em Niterói ao ar livre no pátio do MAC, 

como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito/Virada da 

Mobilidade, seguido de roda de conversa entre os participantes.  

 

A atividade aconteceu com parceria da Nittrans, do MAC e das entidades 

parceiras da Semana Nacional do Trânsito/Virada da Mobilidade, com a 

presença da Renata Falzoni e representantes de organizações de ciclistas. 
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Exibição do Elo Perdido-o Brasil que Pedala no MAC 

 

6.3.2. Participação em Eventos 

6.3.2.1. Velocity Rio 2018 – 12 a 15/06 

 

A maior conferência mundial sobre mobilidade por bicicletas do mundo voltada 

para agentes do poder público, técnicos, pesquisadores, empresas do setor e 

organizações da sociedade civil foi realizada no Rio de Janeiro. 

O Bicicletário Arariboia foi apresentado na Conferência no painel “Parking” pela 

ex-coordenadora do Programa Isabela Ledo (2014/2017). 

 

O Niterói de Bicicleta participou da equipe de seleção dos trabalhos e da 

programação oficial da Conferência.  A equipe esteve presente em diferentes 

painéis do Velocity 2018 com temas relativos à promoção, implantação, 

monitoramento e gestão de políticas cicloviárias de diversos locais do planeta. 
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Velocity 2018 no Rio de Janeiro 

 

6.3.2.2. IV Encontro Latino Americano de Sistemas de 

Bicicletas Públicas e Compartilhadas – 9 e 10/06 

 

O evento aconteceu no Galpão da operadora do Sistema de Bicicletas 

compartilhadas do Rio de Janeiro e contou com a participação de 90 pessoas 

das Américas do Sul e Norte, Europa e África.  Entre representantes do poder 

público, sociedade civil, ONGs e empresas privadas. 

 

 

Encontro Latino Americano de Bicicletas Públicas e Compartilhadas 
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6.3.2.3. Oficina sobre Sistema de Bicicletas Públicas – 19/10 

 

Evento para troca de experiência e intercâmbio entre técnicos, representantes 

e gestores governamentais visando boas e melhores práticas para 

planejamento, implementação e acompanhamento de sistemas de bicicletas 

compartilhadas em suas cidades e regiões. 

 

Numa votação entre os participantes, a Minuta do Edital da PMI para 

implantação, operação e manutenção da Bicicleta Compartilhada em Niterói foi 

considerada a segunda melhor experiência apresentada entre as cidades 

participantes, ainda que não se trate de uma experiência implantada, mas em 

fase inicial de planejamento para futura implantação. 

 

 

Oficina sobre Bicicletas Públicas 

 

6.3.2.4. Café Empresarial no Clube de Diretores Lojistas – CDL 

Niterói 

Niterói de Bicicleta apresentou os objetivos do Programa aos lojistas e 

empresários. A seguir convidou a Ciclocidade – SP para apresentar o tema “A 

bicicleta faz bem ao comércio” no CDL Niterói, compartilhando os resultados de 

pesquisa e ações educativas realizadas em São Paulo e que podem ser 

inspiradoras para os lojistas em Niterói. 
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6.3.2.5. Ciclo experiência 2018 

 

A convite do Coletivo de Ciclistas Pedal Sonoro, o Niterói de Bicicleta participou 

de Roda de Conversa apresentando o Projeto Executivo da Ciclovia da Av 

Marquês do Paraná/Av Jansen de Melo que conecta a Zona Norte ao Centro 

da Cidade, antiga reivindicação dos ciclistas. 

 

6.3.2.6. Ciclo de Palestras Olhar Urbano/Olhar Humano da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

 

O Secretário Executivo acompanhado da equipe do NdB apresentou a 

experiência do Programa Niterói de Bicicleta em suas diversas áreas de 

atuação para o corpo técnico da Prefeitura do Rio, seguido de debate entre os 

presentes. 

 

 

Palestra Olhar Humano/Olhar Urbano 

 

6.3.2.7. Semana Nacional do Trânsito/Virada da Mobilidade 

 

Em 2018 o Programa Niterói de Bicicleta, a convite da Coordenação de 

Educação para o Trânsito da Nittrans participou da programação das atividades 

relacionadas aos modos de transporte ativos (a pé e em bicicleta) da Semana 

Nacional do Trânsito e da Semana da Mobilidade. 
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As ações aconteceram durante 11 dias seguidos no mês de setembro, 

envolveram 7 Secretarias da Prefeitura e 15 apoiadores da sociedade civil e 

das concessionárias de serviços públicos da cidade. 

 

 Foram 30 eventos realizados nestes 11 dias, direcionados a pessoas de todas 

idades. Deste total de eventos, 12 envolveram a promoção do transporte ativo 

com a participação da equipe do Niterói de Bicicleta: 

 

 Café da manhã na ciclovia, em 3 diferentes locais,  

 

 Arte na faixa junto da travessia da Av. Amaral Peixoto junto à esquina da 

Rua Visconde de Itaboraí,  

 

 Vaga viva no Centro e em Icaraí,  

 

 Passeio Ciclístico “Um dia sem carro” promovido pela Amazonas Bike e 

entidades parceiras, 

 

 Escola Bike Anjo, promovida pela Bike Anjo Niterói, 

 

 Exibição do filme “O Elo Perdido- O Brasil que Pedala” no MAC, 

 

 Palestra de Lincoln Paiva sobre Mobilidade Sustentável no auditório do 

Caminho Niemeyer. 

 

  

Café na Ciclovia Vaga Viva 
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Passeio Um Dia Sem Carro Arte na Faixa 

 

6.4. Monitoramento 

6.4.1. Contagem de bicicletas 

 

Contagens foram realizadas para monitoramento do fluxo de ciclistas ao longo 

da série histórica existente e novos locais foram incorporados para embasar 

ações do Programa. Os resultados foram publicados na página web do 

Programa. 

 

 Contagem manual de bicicletas na Av, Marquês de Paraná, junto à Rua 

Miguel de Frias 

 

 Contagem manual de bicicletas na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 

próximo ao Mc Donald`s 

 

 Contagem automática de bicicletas na Av. Amaral Peixoto 

 

 Contagem automática de bicicletas na Av. Roberto Silveira 

 

 Contagem manual de bicicletas na Rua São Lourenço 
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Contagem automática de bicicletas – Av. Roberto Silveira 

 

6.4.2. Pesquisa de satisfação com usuários do bicicletário araribóia 

 

Foi realizada pesquisa com os ciclistas usuários do Bicicletário Arariboia no 

segundo ano consecutivo durante os meses de julho e agosto de 2018 para 

comparação com os resultados de 2017. 

 

Os resultados foram publicados na página web do Programa. 

 

6.5. Equipe niterói de bicicleta 2018 

 

Em 2018, fizeram parte da equipe do Programa Niterói de Bicicleta: 

 

 Claudia Tavares (Coordenação) 

 Filipe Simões (Assistente de Projetos e substituto da Coordenação) 

 Esteban Sánchez (Estagiário) 

 Helena Porto (Estagiária)  

 João Boechat (Estagiário) 
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Bicicletário Arariboia  

 

 Thatyane Caldas (Gerência) 

 Filipe Fonseca 

 Girlaine Martins 

 Luis Felipe Carvalho 

 Osvaldo Barreto 

 Richard Benedete 

 Tiago Lisboa 

 Vanessa Carvalho 
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7. Coordenadoria Especial de Direito dos Animais – CEDA 

7.1.  Monitoramento e avaliação 

 

Focamos em três pontos de atividades: Castração, Adoção e Educação. 

 

Castração: Conseguimos realizar em torno de 2000 castrações e deixar 

agendadas mais 400 castrações até março de 2019. Adquirimos material de 

consumo e medicamentos através de licitação para dar suporte às cirurgias.  

 

 

Agendamento com a população 

 

Adoção: Realizamos diversas campanhas de adoção pela cidade, além de 

excelentes adoções de cães e gatos, também levamos material de educação 

para distribuição aos presentes.  



 

96 
 

 

 

 

 

Educação: Realizamos diversas palestras do Programa “Esta escola é o 

bicho!” em escolas da rede municipal, com distribuição da cartilha de proteção 

animal.  

Também lançamos a campanha “Abra seu coração... adote um animal”, onde 

foram distribuídos folders. Outra atividade realizada foi o envelopamento das 

portas do prédio da prefeitura.  
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7.2. Outras Atividades em 2018 

 

 Boa esperança – Apoio aos animais que foram retirados na tragédia  

 Cavalos – Apoio à guarda ambiental no resgate de cavalos 

 Denúncias – Atendimento de denúncias de maus tratos com o apoio 

da polícia 

 Participação na plataforma do SIGEO 
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8. COPOD – Coordenadoria de Políticas Públicas sobre Drogas de Niterói 

 

8.1. Eventos 

8.1.1. Realização COPOD 

 

Setembro amarelo 

 

 Data: 27 e 28 de setembro de 2018 

 

 Evento: Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, chamado 

também de Setembro Amarelo. O assunto que já foi um tabu muito 

maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, 

oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e falta de 

informação. Desta forma, a COPOD convidou multiprofissionais para 

estarem com os Guardas Municipais de Niterói falando sobre o 

assunto. 

 

 Local: Cidade de Ordem Pública 

 

 Público: 200 Guardas Civis Municipais 
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Compartilhando experiências 

 

 Data: 06 de novembro de 2018 

 

 Evento: A Coordenadoria de Políticas Públicas sobre Drogas promoveu 

junto com a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Civil Municipal de 

Niterói um encontro entre os Guardas Municipais do Programa Anjos 

da Guarda de São Paulo, Marcos Moraes e Rosimar Silva, com os 

Guardas que atuam no CASS - Coordenadoria de Apoio ao Serviço 

Social da cidade de Niterói (CASS). 

 

A troca de experiências foi referente ao trabalho social e de ajuda que 

realizam nas ruas de São Paulo, mostrando os desafios enfrentados 

pela Divisão de Ações Comunitárias (DAC SP) nas ações de resgate de 

pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
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A Coordenadoria de Políticas Públicas sobre Drogas parabeniza e 

agradece ao Comandante Carlos Alexandre Braga da Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo pela oportunidade deste intercâmbio. 

 

 Local: Cidade de Ordem Pública 

 

 Público: 100 Guardas Civis Municipais 
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Seminário de Segurança Pública 

 

 Qual é o país que queremos? 

 

 Data: 03 de maio de 2018 

 

 Local: Faculdade UNIVERSO 

 

 Público: 150 alunos do curso de Direito 

 

 

8.1.2. Parceria / Apoio 

 

Outubro Rosa 
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 Data: 26 de outubro de 2018 

 

 Evento: Outubro Rosa foi uma campanha de conscientização que teve 

como objetivo principal alertar as mulheres da Guarda Civil Municipal 

sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer 

de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. 

 

 Local: Cidade de Ordem Pública 

 

 Público: 120 Guardas Civis Municipais 

 

 

 

1ª Olimpíada movendo limites 

 

 Data: 28 de novembro de 2018 

 

 Evento: 1ª Olimpíada do Centro POP - Centro de Referência 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Evento voltado para 

as pessoas em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é de 

promover a ressocialização por meio de atividades esportivas e 
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momentos de interação. 

 

 Local: Centro POP 

 

 Público: 42 usuários do Centro POP 

 

 

  

 

8.2. Ações / Campanhas de Prevenção 

 

Campanha SAF – síndrome alcoólica fetal 
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 Data: Março / 2018 

 

 Campanha: A Campanha SAF informou que o consumo de álcool por 

uma mulher grávida tem grandes possibilidades de atingir o feto, 

levando-o a apresentar várias alterações em órgãos do corpo, bem 

como desordens de comportamento que são conhecidas como 

Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) e não têm cura. 

 

 Bebês que nascem com SAF têm alterações na face, em órgãos do 

corpo, podem nascer com peso abaixo do normal e ter retardo mental. 

Eles têm problemas de aprendizagem, memória, fala, audição, atenção 

e alterações de comportamento, que se mostram principalmente na 

idade escolar, e no relacionamento com outras pessoas. 

 

 Veículo: Rede Social 

 

 Público: 24 mil visualizações 

 

 

 

Campanha dia mundial do combate ao fumo 

 

 Data: 31 de maio / 29 de agosto 
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 Campanha: O Dia Mundial de Combate ao Fumo, comemorado em 29 

de agosto, tem como objetivo reforçar as ações nacionais de 

sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, 

políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Criado em 

1986 pela Lei Federal 7.488, a data inaugura a normatização voltada 

para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva. 

 

 Veículo: Rede Social 

 

 Público: 42 mil visualizações 

 

 

 

Campanha doação de sangue 

 

 Data: Novembro 

 

 Campanha: A COPOD realizou em Novembro a Campanha de 

mobilização para ampliar a doação de sangue no Município utilizando o 

canal das Redes Sociais. No Brasil, cerca de 1,6% da população doa 

sangue – 16 a cada mil habitantes. Embora o percentual fique dentro 

dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

 – de pelo menos 1% da população – a pasta quer aumentar o número 

de doadores no país. 

 

 Veículo: Rede Social 
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 Público: 18 mil visualizações 

 

 

 

Campanha mão amiga 

 

 Data: Julho 

 

 Campanha: Divulgação dos grupos de Mútua Ajuda de Niterói 

 

 Impressos: 300 impressos cartazes e 2500 panfletos 

 

 Distribuição: Escolas, Hospitais, Médicos de Família, Policlínicas, CRAS, 

CREAs, CAPS, ônibus, Rodoviárias e Barcas S/A 

 

 



 

107 
 

       

      

      

 

Ação social GEAPAD 

 

 Data: 12 de dezembro 

 

 Ação: A Ação em Rede aconteceu na Praça JK e atendemos 10 (dez) 

indivíduos em loco. 
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 Origem: 

 

1 - Alagoas 

1 - Piauí 

1 - Bahia 

2- São Gonçalo 

1 - Espírito Santo 

1 - Ceará 

1 - Rio de Janeiro (Cidade) 

2 - Niterói 

 

 Pela avaliação dos técnicos de cada Equipamento, esta Ação teve 

resultado positivo e continuará sendo realizada com periodicidade. 

 

Dois (2) aceitaram ir para os Centros de Acolhimento Municipal e 

passaram por uma Capacitação Profissional no Centro de Acolhimento 

Lélia Gonzalez, coordenado pela COPOD. 
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8.3. COMAD – Conselho Municipal 

 

Por conta das eleições, a nova eleição para o novo Corpo da gestão do 

COMAD deveria ter acontecido no dia 26 de novembro. Contudo, mesmo 

havendo divulgação e publicação no D.O., só houve 1 (inscrição) e na data da 

eleição, não houve quórum mínimo para realiza-lo. 

 

Desta forma a COPOD irá retomar as novas eleições e a nova data para tal a 

partir do mês de fevereiro de 2019. 

 

8.4. Criação GEAPAD 

 

A COPOD identificou a carência de comunicação entre os órgãos e 

equipamentos que trabalham com indivíduos em situação de vulnerabilidade 

social e a dificuldade de se obter resultados positivos dentro destes trabalhos. 

 

O GEAPAD – Grupo de Estudos e Ações Permanentes - voltados aos 

Indivíduos em Vulnerabilidade Social, tem como objetivo fortalecer ainda mais 

os trabalhos que já vinham sendo realizados pela Saúde Mental com o 

Consultório na Rua, CAPS AD, CAPS I.; pela Secretaria de Assistência Social 

e Direitos Humanos, com o Centro POP e Abordagem Social, Guarda Civil 

Municipal de Niterói e Conselho Tutelar. 

 

Os encontros são quinzenais e acontecem no auditório da Defesa Civil. 
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8.5. Roda Terapêutica – Guarda Municipal de Niterói 

 

A Roda Terapêutica acontece desde o dia 19 de abril de 2018 todas as 

quintas-feiras às 14h, com encontros semanais em grupo, na Cidade da 

Ordem Pública, coordenado pela Psicóloga Rosana Brandão, visando 

trabalhar a parte emocional dos Guardas. 

 

O grupo tem uma frequência que gira em torno de 08 pessoas por semana. 
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8.6. Atendimentos / Intervenções Casos AD Servidores 

 

Foram atendidas 121 pessoas nas dependências da COPOD, no ano de 2018, 

com o objetivo de acolher, orientar e encaminhar pessoas para a Rede 

municipal e Grupos de Mútua Ajuda 

 

8.7. Projetos de Lei 

 

Os PLs abaixo descritos foram totós criados e redigidos pela COPOD e 

encaminhados ao Gabinete do vereador Sandro Araújo que tem em sua pasta 

de trabalho a temática de Drogas: 

 

8.7.1. Projeto de Lei Nº 00222/2018 

 

Data do Documento: 07/11/2018  

Assunto: criação 

Situação: encaminhado às comissões 
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Processo: 373/2018 

 

Texto: Art. 1º Fica Instituída a Semana de Conscientização e Prevenção contra 

o Suicídio, a ser realizada, anualmente, na semana que compreender o dia 10 

de setembro, Dia Mundial de prevenção ao Suicídio. Art. 2º A semana a que se 

refere o art. 1º fica incluída no calendário oficial de eventos do governo 

Municipal. Art. 3º A Semana de Conscientização e Prevenção contra o Suicídio 

tem por finalidade a reflexão e a conscientização sobre essa temática, 

objetivando a dignificar a vida no município em relação ao aumento do indicie 

de suicídios. Parágrafo único. A Semana de Conscientização e Prevenção 

contra o Suicídio será voltada à orientação da população em geral e agentes, 

funcionários e servidores municipais, onde serão amplamente divulgados seus 

objetivos e princípios: I - alertar a população sobre como diagnosticar possíveis 

suicidas, utilizando veículos de comunicação de grande acesso à população; II 

- promover o encontro com especialistas na área para debater o assunto; III - 

elaborar e distribuir cartilhas didáticas para órgãos públicos, capacitando 

servidores públicos para lidar com pessoas que tenham pensamentos suicidas. 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

8.7.2. Projeto de Lei Nº 00177/2018 

 

Data do Documento: 10/09/2018  

Assunto: CALENDÁRIO  

Situação: ENCAMINHADO ÀS COMISSÕES 

Processo: 294/2018 

 

Texto: Art. 1º. Fica instituída junto ao Calendário Oficial de Eventos, Datas 

Comemorativas e Feriados do Município de Niterói a “Semana Municipal de 

Conscientização e Orientação sobre a Prevenção e Combate à Depressão”, 

que acontecerá entre o dia 4 (quatro) e o dia 10 (dez) de outubro. A semana 

culminará com a observação do Dia Mundial da Saúde Mental (10 de 

Outubro). Artigo 2º. – São objetivos da política instituída por esta lei: I - 

Conscientizar a população de que a Depressão é uma doença; II - Orientar a 

população a enxergar a Depressão sem preconceitos, combatendo o estigma 
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que atinge pessoas com Depressão; III - Estimular ações preventivas, 

terapêuticas e reabilitadoras para o tratamento de pessoas com Depressão; IV 

- Divulgar através de e junto a todos os Órgãos Municipais eventos e ações 

realizadas no âmbito desta Semana; V - Incentivar a população a adotar, em 

conjunto com o poder público municipal, iniciativas e ações voltadas ao 

escopo central desta lei. VI - Fomentar a busca pelo diagnóstico e tratamento 

de pessoas com Depressão. Artigo 3º. – Na implantação da Semana de que 

trata esta lei, serão adotadas as seguintes diretrizes: I - Adotar, junto às redes 

de saúde e educação, uma política permanente de educação e orientação 

preventivas que compreenderá um conjunto articulado de ações 

governamentais, com prestação de serviços e a cessão de prédios e espaços 

públicos, para que a população niteroiense, de forma coletiva ou individual, 

tenha amplo acesso à prevenção, à orientação e ao tratamento de pessoas 

com Depressão. II - Adotar, junto à administração pública, uma política 

permanente de educação e orientação preventivas que informem e facilitem o 

tratamento de servidores públicos municipais, em todas as suas instâncias, 

para o enfrentamento da Depressão. III - Estimular os órgãos de saúde do 

município a realizar ações em cada bairro, com objetivo de proporcionar um 

aumento nas relações entre agentes de saúde, pessoas com Depressão e 

seus familiares, com a consequente redução de danos para a saúde mental e 

a saúde física da população. Artigo 4º. – Fica instituída a “Semana Municipal 

de Conscientização e Orientação sobre a Prevenção e Combate à 

Depressão”, que será realizada anualmente entre o dia 4 de outubro e o dia 

10 de outubro. Artigo 5º. – Para o cumprimento desta Lei, o Poder Executivo 

Municipal poderá firmar parcerias com outras instituições públicas ou 

privadas. Artigo 6º. – O Poder Executivo Municipal regulamentará, junto aos 

demais órgãos municipais, a política de que trata esta Lei, no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, a contar da data de publicação desta Lei. Artigo 7º. - As 

despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria. Artigo 8º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
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8.7.3. Projeto de Lei Nº 00221/2018 

 

Data do Documento: 07/11/2018  

Assunto: transportes  

Situação: encaminhado às comissões 

Processo: 372/2018 

 

Texto: No uso das atribuições que nos confere o regimento interno desta casa 

de leis, estamos submetendo à apreciação do plenário o seguinte Projeto de 

Lei. Art. 1° Fica instituída a concessão de gratuidade integral no transporte 

público municipal para dependentes químicos em tratamento junto aos Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS), usuários da Rede da Saúde Mental do 

Município de Niterói e internos do CRIAAD em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Art. 2º A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, juntamente com a NITTRANS serão as responsáveis pela 

implementação da concessão da gratuidade prevista nesta lei, a partir da 

elaboração de cadastros e confecção de passes livres e/ou bilhetes únicos 

para as linhas de ônibus municipais. PARÁGRAFO PRIMEIRO: A concessão 

dos passes livres e/ou bilhetes únicos a que se refere o caput ficará 

condicionada à expedição de ficha técnica específica para esse fim, a ser 

preenchida: a) por médicos psiquiatras dos CAP’s e da Rede da Saúde Mental 

do Município em geral, que atestarão, além da frequência do dependente 

químico aos Centros de Atenção, suas limitações funcionais e limitações para 

atividades. b) por médico, assistente social e diretor do CRIAAD, que atestarão 

as condições gerais do interno; PARÁGRAFO SEGUNDO: A confecção da 

ficha técnica especifica será de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, que fará sua distribuição aos Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS), ao CRIAAD e a toda a Rede da Saúde 

Mental do Município. PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica garantido o passe livre ao 

acompanhante do beneficiário que for portador de necessidade especial, a 

partir da assinatura de questionário mantido pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, que será preenchido e assinado pelo Psiquiatra, no caso 

dos usuários da Rede da Saúde Mental, onde o acompanhante justificará 

objetivamente a necessidade do beneficiário. Art. 3º É da responsabilidade dos 
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dependentes químicos em tratamento e usuários da Rede da Saúde Mental em 

geral manterem os cadastros atualizados junto à Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e NITTRANS, devendo, para tanto, 

comprovar semestralmente a frequência ininterrupta aos tratamentos 

oferecidos pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e pela Rede da 

Saúde Mental do Município. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para fins efetivação deste artigo, caberá ao 

Município criar uma Comissão Técnica para avaliação permanente dos vales 

sociais/passes livres. PARÁGRAFO SEGUNDO: A Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos criará uma carteira padronizada para 

controle de presença nos tratamentos que contenham a assinatura do médico 

assistente e de um psicólogo ou assistente social, anexada a uma declaração 

do Projeto Terapêutico Singular (PTS) existente. Art. 4º As empresas de ônibus 

municipais não poderão em hipótese nenhuma negar a gratuidade aos 

dependentes químicos regularmente cadastrados junto à Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Direitos Humanos e à NITTRANS, sob pena de multa 

administrativa; Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementares se 

necessárias. Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 

de 60 (sessenta dias), contados da data de sua publicação. Art. 7º. Esta Lei 

entra em vigor na data de sua publicação.  

 

8.7.4. Projeto de Lei Nº 00029/2018 

 

Data do Documento: 27/02/2018 Assunto: CRIAÇÃO Situação: 

ENCAMINHADO ÀS COMISSÕES 

Processo: 35/2018 

 

Texto: No uso das atribuições que nos confere o regimento interno desta casa 

de leis, estamos submetendo à apreciação do plenário o seguinte Projeto de 

Lei. Art. 1° Ficam os estabelecimentos comerciais de Niterói que 

comercializam bebidas alcoólicas obrigadas a expor em local visível do 

estabelecimento comercial, um cartaz com os seguintes dizeres: “UM 

PEQUENO GOLE PODE CAUSAR DEFORMIDADES. DIGA NÃO A 
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SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL. GESTANTE, NÃO 

PREJUDIQUE SEU BEBÊ. NÃO BEBA”. § 1° - O cartaz deve ter as dimensões 

mínimas do formato A4, conforme modelo disponibilizado pela Coordenadoria 

de Políticas Públicas sobre Drogas ou qualquer outro órgão correlato na falta 

deste. Anexo 1 Art. 2º - O não cumprimento do previsto no artigo primeiro 

sujeitará a multa no valor de 1000 UFNIT T por infração, podendo a multa ser 

cumulativa por cada nova infração, após decorrido o prazo de 30 dias da última 

autuação. Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

8.8. Capacitação profissional e encaminhamento – Centro de 

Acolhimento Municipal 

 

Capacitação realizada nos Centros de Acolhimento Municipais, sendo 80 

indivíduos capacitados e 06 encaminhados ao Mercado e Trabalho e que se 

encontram até a presente data 
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8.9. Eventos 

 

A Coordenadoria de Políticas Públicas sobre Drogas de Niterói lançou em 

novembro de 2018 o 1º Concurso Municipal de Produção de Material sobre 

Educação na Prevenção às Drogas. 

 

Sobre o Concurso: 

 

 TEMA: Prevenção às Drogas 

 

 VÍDEO - Vídeo de até 30 segundos em formato 

descrito abaixo Formatos: MOV, MPEG4, AVI, WMV ou 

MPEG 

 

 PREMIAÇÃO: Os 3 (três) primeiros vídeos e frases premiadas em 

ambas categorias serão exibidos como informe publicitário em Rede 

Social e na abertura de filmes nas salas de cinema da cidade de 

Niterói. 

 

 OBJETIVO: Valorizar ações entre sociedade civil e gestão pública como 

estratégia pedagógica para promover a reflexão sobre a temática das 

drogas, desta maneira unindo cultura e informação para celebrar a vida 

e prevenir o uso de drogas. 

 

Este Concurso não foi realizado, pois os filmes não foram enviados. Sentamos 

junto a Secretaria de Educação, identificamos possíveis motivos e em março 

de 2019, com as devidas alterações, será novamente lançado o concurso com 

uma nova abordagem. 
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9. GEClima 

 

- Renovação da filiação por meio do processo nº180/424/18 

- Visita Secretário de Finanças de Palmas, TO - interesse no processo de 

constituição do grupo. 

- Aplicação de projeto em edital sobre Mobilidade Urbana Sustentável, em 

parceria do Niterói de Bicicleta e Secretaria Municipal de Urbanismo. 

- Reunião com Defesa Civil para integração do Plano de Resiliência com o 

futuro Plano de Mitigação e Adaptação 

- Webinar – Capacitação a respeito de mudanças no processo de reporte dos 

dados de emissões 

- Realização do 1º Workshop Sobre Plano de Resiliência Frente à Mudança do 

Clima, dentro das atividades da Semana do Meio Ambiente 
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http://www.secretariaexecutiva.niteroi.rj.gov.br/index.php/100-niteroi-realiza-primeiro-workshop-

plano-de-resiliencia-frente-a-mudanca-do-clima 

 

- Reporte à plataforma CDP (Carbon Disclosure Project) 
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10. Enseada Limpa 

10.1. Entregas pactuadas no Plano Estratégico Niterói que Queremos 

para execução e/ou conclusão em 2018 

10.1.1. Entrega 2  

 

Módulo do sistema SIGEO para acompanhamento de informações de praias da 

Enseada de Jurujuba disponibilizado para a população até março de 2018 

 

- Aplicativo Praia Hoje, em parceria com o SIGeo, lançado para acesso da 

população ao status das praias, além de possibilitar a consulta do trânsito em 

tempo real, localização dos restaurantes, estacionamentos particulares, 

quiosques, infraestrutura cicloviária e paraciclos. 

 

 

Civitas Geoportal 

 

http://www.secretariaexecutiva.niteroi.rj.gov.br/index.php/170-praia-hoje-

conheca-a-novidade-do-sigeo 

 

- Aprovação do termo aditivo SBQC/SDP 001/2016 para adição de escopo à 

aplicação de gestão de praias, junto à Imagem, para integração com o servidor 

do Inea, visando alimentação automática dos dados de balneabilidade 
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Módulo de gestão de praias 

10.1.2. Entrega 3  

 

100% das casas tecnicamente viáveis saneadas na comunidade de Salinas até 

junho de 2020 

 

- Recurso aprovado pelo prefeito para obras de mitigação de risco em Salinas e 

Peixe Galo, orçadas em cerca de R$ 422.000,00.  

- Estudos entre Emusa e Defesa Civil para definição das intervenções, 

contemplando idas a campo e reuniões de trabalho. 

- Notificação às residências previamente mapeadas pelo DRM-RJ, em parceria 

com a Defesa Civil em relação à situação de risco verificada e mapeamento 

das casas passíveis de serem diretamente beneficiadas pelas intervenções.  

 

10.1.3. Entrega 4  

 

Estudo de viabilidade de saneamento no Cascarejo executado até dezembro 

de 2018. 

 

- Continuação dos estudo sobre métodos alternativos de saneamento para o 

Cascarejo junto às empresas Econam e Phytorestore. Efetuada análise pelo 

Inea para atestar eficiência do equipamento Econam, na planta de tratamento 

de resíduos de O&G da empresa Progênius Serviços Ambientais de Niterói. 

Também foi feita uma visita de campo no Canal de São Francisco, no bairro de 
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mesmo nome, com a PhytoRestore para reconhecimento da área e elaboração 

de proposta. 

 

Ao lado, a imagem ilustra o equipamento da Econam no primeiro teste 

realizado no ano de 2017, no canal de São Francisco. 

 

 

 

- A empresa PhytoRestore, também fez apresentação de proposta para 

saneamento alternativo por meio de jardins filtrantes. Foi realizada uma visita 

de campo para avaliação do Canal de São Francisco. A proposta enviada 

engloba o Canal e a comunidade do Cascarejo. 

 

 

Modelo de Jardim Filtrante® 
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10.1.4. Entrega 5  

 

Metodologia de vistoria integrada para comunidades implantada até julho de 

2018 

 

- A meta acima está relacionada ao uso do aplicativo Colab, o qual permite que 

cada cidadão possa registrar em tempo real, alguma necessidade de sua 

comunidade. Desta forma problemas tais como, depósito irregular de lixo, 

fiação irregular, presença de roedores, bueiro aberto, etc, podem ser 

fotografados, identificados e enviados à Prefeitura através do sistema. Uma 

equipe recebe as demandas e mantém contato com o cidadão, informando 

como foi encaminhado para possível solução. 

- Realizamos no mês de abril uma treinamento com os técnicos que participam 

do programa sobre o uso do aplicativo COLAB para registro de demandas 

verificadas na região da Bacia Contribuinte à Enseda com posterior 

agendamento de trabalho de campo para testes na comunidade de Cascarejo, 

em Jurujuba. 

 

 

 

Foi feita uma adequação da sessão Colab.gov do aplicativo, já utilizada para 

gestão das demandas recebidas por parte da equipe acima mencionada, 

visando o cadastramento interno de problemas levantados também por 

técnicos em campo, em cada uma das suas rotinas de trabalho. 
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O fomento ao uso da plataforma por parte de pontos focais estratégicos e 

população, os quais foram pensados também como multiplicadores, foi feito por 

meio de um treinamento para a comunidade de Jurujuba em 01/08, no Centro 

de Artes e Esportes Unificados – CEU Jurujuba, por técnicos da prefeitura e 

Gustavo Carvalho, representante do Colab.  

 

 

 

10.2. Outras atividades 

 

Mapeamento de risco 

 

- Após recebimento do mapeamento de risco efetuado pelo DRM-RJ 

(Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro) tendo como 

foco a comunidade do Cascarejo, foi feita a distribuição em meio digital, por 

meio de ofício, para secretarias e outras instituições que possuem em alguma 

de suas atribuições responsabilidades de trabalhar com o produto, como Enel, 

Águas de Niterói e Ministério Público 
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Mapa final contendo os setores de risco do Cascarejo, delimitados pelo DRM-RJ. 

 

Ao fim do ano, após realização da fase 3 do mapeamento, o qual compreendeu 

o restante do bairro de Jurujuba, todas as etapas foram consolidadas em meio 

digital e enviadas pelo DRM-RJ a esta secretaria. Realizamos nova distribuição 

via e-mail para todas as secretarias afins, como Defesa Civil, Secretaria de 

Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria de Meio Ambiente, 

Secretaria de Conservação, Secretaria de Educação, Secretaria de Habitação 

e Regularização Fundiária e etc. 

 

Diagnóstico de áreas de descarte irregular de resíduos na enseada 

  

Projeto realizado em parceria com a Clin, para levantamento das áreas onde 

ocorre o descarte de modo irregular dos resíduos, além de mapeamento dos 

equipamentos coletores, tendo em vista o conhecimento das dinâmicas do local 

e possíveis correções, gerando um mapa com a espacialização dos dados 

levantados em campo. 

 

Vistoria Vigilância Sanitária 
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- Avaliação das condições sanitárias e de ligação das caixas de gordura dos 

restaurantes da Enseada em fase de revisão, que consiste no retorno para 

verificar se os comércios notificados sanaram as irregularidades. 

 

Consulta Inea – Atuação na zona costeira 

 

- Fizemos consulta formal junto ao setor de Gerenciamento Costeiro com 

relação aos aspectos da legislação costeira, para subsidiar intervenções. 

 

Visita ao Consulado Holandês  

 

- Participamos de palestra sobre Baía de Guanabara no Consulado da 

Holanda, no dia 27/03. Foi feita uma apresentação do seu pesquisador da área 

de água e esgoto, o Mark Bruggeling, à época, e de uma representante da 

Dutch Waters Authority - autoridade em gestão de águas da Holanda - a Judith 

de Jong. Águas de Niterói também esteve presente e pode colaborar com 

informações sobre a experiência de Niterói. 

 

- No dia 28/03 fizemos uma visita à nova ETE Maria Paula para os 

representantes do consulado e as autoridades da Holanda conhecerem o 
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funcionamento e a tecnologia do tratamento de efluentes local, os quais ficaram 

bastante impressionados, positivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parceria com Secretaria de Educação 

- Secretaria de Educação, por meio do Núcleo de Ações Integradas, propôs 

palestra nas escolas sobre o Marisco, com produção de cartilha específica para 

a ação. 

 

Participação em congresso 

 

- Desenvolvimento de artigo sobre projeto de saneamento do Enseada Limpa 

em conjunto com o DRM-RJ, para o 49º Congresso Brasileiro de Geologia, 

intitulado: “O papel do mapeamento de risco a escorregamentos integrado à 

gestão municipal: o caso de Jurujuba, Niterói (RJ)”. 

 

http://www.secretariaexecutiva.niteroi.rj.gov.br/index.php/163-enseada-limpa-secretaria-

executiva-apresenta-trabalho-em-congresso-brasileiro-de-geologia 
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Reflorestamento 

 

- Incorporação de área dentro do recorte do programa para reflorestamento, 

como medida compensatória da TransOceânica. 

 

 

Desenvolvimento de projeto sobre biodiversidade na enseada 

 

- A partir de conversa com o MAQUA, laboratório da Uerj responsável pelo 

estudo de mamíferos aquático foi desenvolvimento um projeto voltado para a 

valorização da biodiversidade da enseada. Submetido ao banco de projetos do 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, para aquisição de recursos. 

 

Campanha Enseada Limpa + Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ONU) 

 

- Consulta pública realizada por meio de questionário eletrônico em parceria 

com a Seplag e o Colab, para avaliação do conhecimento da população a 

respeito do projeto e sua ligação com o Objetivos de Desenvolvimento 
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Sustentável da ONU de número 06 - Água Potável e Saneamento e 14 - Vida 

na Água. 

 

Ministério Público 

 

- Participação em reuniões do Ministério Público a respeito da rede de 

saneamento e regularização fundiária para a comunidade do Cascarejo. A 

Sexec eleita como coordenadora de um Grupo de Trabalho, para agregar as 

informações entre os setores participantes da Prefeitura e concentrar a 

comunicação com a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa 

do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Niterói. 

 

Prêmios 

 

- Aplicação do programa ao prêmio Guangzhou, WRI Ross Prize e também ao 

EU-ESRI. 

 

Cartilha informativa 

 

- Feita a revisão da cartilha do programa e nova tiragem. 

 

Monitoramento 

 

- Foram realizadas 2 reuniões de controle ao longo do ano, cujo objetivo foi 

reunir pontos focais do programa, apresentar as metas e seus andamentos, 

indicadores da balneabilidade, bem como propor novas ações. 
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11. Gestão de Orla de Niterói 

 

 Durante todo o ano foram feitas várias reuniões com quiosqueiros das 

praias de Itaipu, Itacoatiara, Camboinhas, Piratininga e Charitas. 

 A pedido da Justiça, foi feito todo o levantamento de ocupação dos 

quiosques da Praia de Camboinhas. 

 Foram acompanhados dezenas de processos referente aos comércios 

instalados em várias praias da cidade. 

 Instalações ilegais na Praia de Itaipu e Charitas foram retiradas. 

 Foi instalada a Gestão de Praias no Site da Prefeitura de Niterói. 

 Foi criado o Regulamento de Ordenamentos das Praias de Niterói. 

 Todos os dispositivos esportivos de todas as praias de Niterói foram 

cadastrados. 

 Foi promovida uma vistoria na Ilha da Boa Viagem com arquitetos, 

engenheiros e restauradores, onde todos os problemas foram detectados. 

A partir disso foi feita uma licitação, contratação e as obras encontram-se 

em andamento. 

 Em parceria com as secretarias de Acessibilidade e Regional de Itaipu, 

foram realizadas diversas reuniões com lideranças de Itaipu e um projeto 

de acessibilidade e urbanismo da entrada da aldeia de pescadores foi 

desenvolvido. No momento ele está em fase orçamentária. 

 Houve participação em algumas reuniões da reurbanização da orla do 

Gragoatá, Boa Viagem, Flechas e Icaraí. Aguarde-se o início das obras. 

 Foi viabilizado o convênio de Gestão de Praias entre a Prefeitura Municipal 

de Niterói e SPU (Superintendência de Patrimônio da União). 

 Atendimento ao público no prédio do CISP na Região Oceânica e na 

Secretaria Executiva, da Prefeitura Municipal, no Centro de Niterói. 
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12.  Gestão do Sistema Lagunar 

 

Ao longo do ano de 2018, várias ações foram realizadas dentro do escopo de 

trabalho da Gestão do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga. Uma importante 

ação desta gestão é estar presente e atuante dentro dos Comitês de Bacia 

pertinentes da região hidrográfica que a compõe. Deste modo compomos a 

coordenação do Subcomitê Lagunar Itaipú-Piratininga (CLIP) e também a 

Diretoria do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 

(CBHBG). 

 

Deste modo são realizadas oficinas, reuniões, palestras, congressos e 

encontros com as entidades componentes desta governança de bacias 

(Governo, Sociedade Civil e Usuários de água).  

 

Iniciamos o ano de 2018 com a organização, planejamento e execução da 

Oficina de Saneamento do CLIP em 13 de janeiro. 

 

 

 

No dia 26 de janeiro, como de rotina, realizamos o acompanhamento de 

limpeza junto a CLIN na Ilha do Pontal. 
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Fevereiro se iniciou com uma oficina de apresentação do projeto de 

Renaturalização do Rio Jacaré. No dia 06, foi apresentado para a população 

local, uma construção de símbolos, valores e moldes pela equipe da UGP/CAF 

na creche Amigos do Jacaré. 
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No dia 28 do mesmo mês fomos a campo analisar o projeto básico de 

drenagem e pavimentação da Estrada Frei Orlando. Ela faz parte da bacia 

hidrográfica do rio Jacaré, principal contribuinte da laguna de Piratininga. 

 

 

 

No dia 03 de março culminou no grande mutirão do projeto “Se Liga” executado 

nos bairros do Cafubá e no Fazendinha. 
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No dia 13 de Março, foi realizado no Parque das Águas a reunião ordinária do 

CLIP. 

 

 

 

No dia 15 do mesmo mês, junto com a Secretaria Regional da Região 

Oceânica, fizemos a vistoria no Caminho de Educação Ambiental na FMP da 

Laguna de Itaipu. Este projeto foi uma articulação do INEA e da PMN. 
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No dia 20 de março realizamos uma vistoria, junto com a equipe UGP/CAF e a 

Associação de Moradores da favela da ciclovia na orla da laguna de Piratininga 

para fechar os detalhes do Edital de contratação do Parque Orla Piratininga. 
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Neste mesmo dia 20/03, foi realizado em conjunto com a Gestão do PARNIT a 

colocação de placas de sinalização na saída do Tunel Charitas-Cafubá. 

 

 

 

No dia 10 de abril foi feita uma vistoria da Estação de Tratamento de Esgotos 

da Companhia Aguas de Niterói em Itaipu. 
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No dia 26 de abril foi realizado um mutirão de limpeza da Ilha do Pontal em 

conjunto com a SMARHS e voluntários. 

 

 

 

No dia 22 de maio, a PMN em nome desta gestão, tomou posse da nova 

diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. 
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No dia 25 de maio fizemos o acompanhamento de empresas interessadas em 

participar do Edital de contratação dos Estudos da Hidrodinâmica dos Sistema 

Lagunar Itaipu-Piratininga. 
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No dia 11 de maio, realizamos uma vistoria junto com o Secretário Executivo 

Axel Grael, Secretário Carlos Boechat e a bióloga da UGP/CAF Camille de 

Freitas para avaliar e tomar medidas com relação a proliferação de algas na 

laguna de Piratininga. 
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No dia 20 de maio, participamos da reunião ordinária do CLIP, tendo como 

pauta principal a FMP de Itaipu. 

 

 

 

Dia 30 de junho foi realizada a colocação de placas informativas à população a 

respeito de descarte de lixo, abandono de animais e proibição de captura de 

animais em conjunto com a SMARHS. 
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No dia 19 de julho realizamos a apresentação do projeto de saneamento 

ambiental da favela da ciclovia para captação de recurso do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos via Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara 

(CBHBG). Projeto este que foi aprovado pela plenária e encaminhado para 

captação de recurso. 
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No dia 21 de agosto realizamos pelo Comitê Baía de Guanabara a participação 

no XX Encontro Nacional dos Comitês de Bacia Hidrográfica em Florianópolis. 

 

 

 

No dia 04 de Setembro foi feita uma vistoria, em conjunto com o Niterói de 

Bicicleta e a equipe da UGP/CAF para análise e avaliação das rotas cicloviárias 

no entorno da laguna de Itaipu. 
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No dia 05 de setembro foi realizada a reunião ordinária do Comitê Baía de 

Guanabara com o principal tema sendo o orçamento previsto no Fundo de 

Recursos Hídricos do estado do RJ. 

 

 

 

No dia 15 de Setembro realizamos a coordenação dos trabalhos no CLEAN UP 

DAY em conjunto com a SMARHS. 
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No dia 26 de setembro realizamos a análise da situação de proliferação de 

algas do tipo “Alface do Mar” na laguna de Piratininga. No mesmo dia, em 

conjunto com moradores, pescadores e a equipe da UGP/CAF realizamos o 

início da retirada das mesmas.  
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No dia 31 de outubro participamos do curso de capacitação de professores da 

rede municipal de educação realizando um trabalho de campo na ilha do 

Pontal. 

 

 



 

146 
 

 

No dia 29 de Novembro realizamos uma vistoria em conjunto com a equipe 

UGP/CAF para análise de pontos de coleta de dados dos estudos 

hidrodinâmicos contratados pela PMN. 
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13.  Coordenadoria de Acessibilidade 
 

Transporte Ponto a Ponto – O serviço é uma modalidade de transporte 

alternativo, gratuito destinado à locomoção exclusivamente de pessoas com 

deficiência físico-motora e/ ou múltipla. Atualmente encontram-se utilizando o 

serviço 170 usuários e 34 na fila de espera. Ao longo do ano foram realizadas 

29 visitas pela equipe técnica formada por uma Assistente Social e uma 

Fisioterapeuta. Estes atendimentos são feitos através de 16 carros adaptados. 

Para o próximo ano, o programa está sendo reformulado de forma a atender 

um número maior de usuários. O fator dificultador deste projeto é a contratação 

de uma nova empresa para prestação deste serviço. O processo encontra-se 

em fase de avaliação e definição de parâmetros de contratação. 

 

 

Praia Sem Barreiras – É um projeto da Coordenadoria de Acessibilidade que 

tem por objetivo fazer com que as pessoas com deficiências ou dificuldade de 

locomoção tenham acesso às praias da orla do município de Niterói visando o 

lazer. Este projeto funciona na Praia de Icaraí em frente a Rua Miguel de Frias 

nos finais de semana e feriados. Atualmente os profissionais que atuam no 

projeto são cedidos pela Neltur. Ao longo do ano foram realizados 06 eventos 

no local, com o intuito de dá visibilidade ao projeto. Dentre esses, 04 foram 

referentes as submetas de 2018. Mesmo sendo um projeto inovador, ainda é 

pouco conhecido e valorizado pelas pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida. Para o próximo ano retomaremos o trabalho de divulgação nos 

principais locais públicos e instituições que atendam a este público. Para o 

próximo ano está previsto a implementação do projeto na praia de Itaipu.  
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Niterói Mais Ativa (Núcleos Multidisciplinares) – O programa “Niterói Mais 

Ativa” é um dos 34 projetos estruturadores da Prefeitura. Através deste 

programa queremos ampliar a ideia de acesso qualificando a experiência e o 

sucesso das pessoas com deficiência no usufruto do território. Para isto a 

Coordenadoria visa implementar 10 núcleos de uso inclusivo de equipamentos 

em espaço público. Em 2018 foram escolhidos 04 locais (Telecentro do Centro, 

Plataforma Digital), ambos com foco em cursos profissionalizantes e (Horto do 

Fonseca e Complexo Esportivo Caio Martins), visando atividades esportivas e 

lúdicas. Os profissionais que atuam na Plataforma Digital e no Telecentro 

passaram por uma capacitação de como lidar e atender pessoas com 

deficiências (visual, auditiva, intelectual e física), esta capacitação foi 

organizada pela Coordenadoria e teve como palestrantes profissionais atuantes 

de cada área. O projeto só não evoluiu mais, pela dificuldade em contratar 

através de licitação, profissionais para atuarem nestes locais.  
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Canoa Havaiana – O projeto “Va’a nos seus sentidos”, inclui pessoas com 

deficiência visual na prática da Canoa Havaiana. O projeto piloto funciona na 

Praia de Icaraí quinzenalmente, atualmente com 10 alunos fixos. A ideia para o 

próximo ano é que o projeto funcione uma vez por semana, para isto é 

necessário que o mesmo consiga apoio tanto da Prefeitura e/ou órgão privado. 

A Coordenadoria tem se esforçado para que isto aconteça, já que é um projeto 

que tem tido muita visibilidade no cenário nacional (já foi feita reportagens por 

grandes jornais como o Globo, a Tribuna e o Fluminense) e programas de 

televisão (Programa Encontro com a Fátima Bernardes e Bom dia Rio com o 

Fachel). Na nossa última aula (14/12) estiveram presentes a Tv Brasil e o 

Jornal Casa da Gente. 
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Cartão de Estacionamento para vagas especiais (CEVE) – O cartão é 

exclusivo para pessoas com deficiência nos membros inferiores e dificuldade 

de locomoção. Este cartão é emitido pela NITTRANS para moradores do 

Município de Niterói, possui a validade de 6 meses a 3 anos, com renovação 

por igual período e é válido para estacionar nas vagas devidamente sinalizadas 

com o Símbolo Internacional de Acesso. Para solicitar o CEVE é necessário os 

seguintes documentos: Comprovante de residência atual do requerente 

(últimos 90 dias); Laudo médico atual com CID e data; Documento do Veículo; 

Habilitação; Identidade e CPF caso o requerente não dirija. No caso do 

requerente não ter condições de buscar o cartão, ao entregar a documentação 

inserir nos documentos solicitados a documentação do representante legal e 

seu devido preenchimento no requerimento. Ao dar entrada ou renovar o 

cartão, faz se necessário a avaliação da Fisioterapeuta da Coordenadoria de 

Acessibilidade. No ano vigente, foram emitidos 290 cartões.  
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Arquitetura – O setor de arquitetura da Coordenadoria de Acessibilidade é um 

setor muito demandado por outros órgãos e setores da Prefeitura, 

principalmente nas ações de vistorias (em 2018 foram feitas 63 vistorias). Além 

de acompanhar as principais obras da nossa cidade, elaboração de projetos da 

Coordenadoria (6 projetos realizados) e respostas a ofícios sobre 

Acessibilidade nas principais obras e manutenções (28 respostas de ofícios), 

maior demanda SECONSER e Ministério Público. Para atender todas estas 

solicitações a coordenadoria conta apenas com 02 arquitetos e 01 estagiária.  

 

Com o crescente número de obras que vem acontecendo em nossa cidade, o 

nosso setor ficou sobrecarregado, e para melhorar o nosso atendimento e 

conseguir atender as principais demandas em menor tempo, foi feito um ofício 

a SMA solicitando 03 estagiários. Estamos no aguardo de tal solicitação.  
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Cil (Central de Libras) – A Central de Interpretação de Libras, é um serviço 

público que realiza a mediação na comunicação entre pessoas com 

deficiência auditiva e surdos, no atendimento em qualquer serviço público 

na cidade de Niterói. No ano vigente, foram feitos 60 atendimentos diretos 

em locais públicos (Ministério Público, Defensoria Pública, Consultas 

Médicas, entre outros). A CIL é formada por duas intérpretes e tradutoras 

de libras. Além desses atendimentos as profissionais são solicitadas para 

eventos de outras secretarias, coordenadorias e autarquias da nossa 

cidade. Ao todo foram 20 eventos (Frente Nacional de Prefeitos, Oficina de 

Libras, Encontro de empresários de Niterói, Makin of da gravação do 

Programa Especial da Tv Brasil, Me inclua nessa, entre outros). Apesar de 

toda divulgação feita pela equipe da Coordenadoria, ainda é um projeto 

pouco conhecido pela comunidade surda. Para o próximo ano retomaremos 

o trabalho de divulgação nos principais locais públicos e instituições que 

atendam a este público.   
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