
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Projetos Estratégicos

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Clínica de Especialidades

Descrição Iniciativa

A “Clínica de Especialidades” propõe a estruturação da oferta de atenção especializada no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Para tanto será 
necessário a redefinição da oferta, dos processos e procedimentos especializados, bem como a definição de locais adequados, incluindo as 
necessidades de obras ou redesenho de unidades já existentes, conceito arquitetônico básico e cronograma de implantação.

O desenho das clínicas de especialidades foi elaborado a partir da análise da necessidade de serviços demandados, por meio de relatórios extraídos do 
SISREG III, análise da capacidade instalada da rede pública de saúde do município do Rio de Janeiro e de protocolos clínicos e de regulação, assim 
como parâmetros nacionais e internacionais de oferta especializada em saúde.

A lista de especialidades, ações e procedimentos será composta por uma parte fixa, que estará presente em todas as Clínicas, e outra parte variável, 
flexibilizada de acordo com a especificidade regional. As Clínicas de Especialidades poderão ter perfil clínico ou cirúrgico e deverão ofertar a totalidade 
das vagas de suas especialidades, de média e alta complexidade, ao Sistema de Regulação – SISREG. As policlínicas são responsáveis pela confecção 
e gerenciamento de suas agendas no Sistema de Regulação.

As Policlínicas deverão contar com Prontuário Eletrônico do Paciente a fim de otimizar a coordenação do cuidado. As unidades da Atenção Primária de 
Saúde (solicitantes) deverão encaminhar os seus usuários via Sistema de Regulação com todos os exames complementares (laboratoriais e de imagem) 
pertinentes, bem como descrição do agravo que motivou a solicitação ao especialista, no intuito de agilizar e qualificar os processos necessários para 
assegurar a resolutividade das ações de saúde.

Resultados Esperados

Estruturação da atenção especializada no município do Rio de Janeiro, mediante a implantação de Clínicas de Especialidades, com vistas ao aumento 
da oferta de procedimentos clínicos ou cirúrgicos, de média e alta complexidade, e a redução do tempo de espera para realização de consultas, 
procedimentos e cirurgias, promovendo o acesso de forma adequada, universal e com equidade.
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ANEXO III - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO



Secretaria Municipal de Educação - SME
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Projetos Estratégicos

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Gestão
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0001 - Capital Humano na Formação do Carioca

Programa: Carioquinhas nas Creches e Pré-Escolas

Descrição Iniciativa

“Carioquinhas nas Creches e Pré-Escolas” consiste na criação de 40 mil novas vagas em creche e 15 mil novas vagas em pré-escola, por meio de 
parceria público-privada e otimização da infraestrutura existente.  Para a definição de demanda por vagas em Educação Infantil nas diferentes regiões 
da cidade, será realizado um estudo, em parceria com o Instituto Pereira Passos.  A parceria público-privada contemplará investimentos para a 
construção e manutenção das unidades escolares.

Resultados Esperados

• Universalizar o atendimento da pré-escola.

• Atender à demanda por creche.
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Secretaria Municipal de Educação - SME
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Projetos Estratégicos

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Gestão
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0001 - Capital Humano na Formação do Carioca

Programa: Rio Escola Integral

Descrição Iniciativa

“Rio Escola Integral” visa expandir o Ensino em Tempo Integral para 45% dos alunos da Rede Municipal, garantindo um currículo e aprendizagem 
adequados, atrativos e inovadores para cada etapa de seu desenvolvimento, a partir das seguintes linhas de ação:

• Reorganização das unidades existentes em Espaço de Desenvolvimento Infantil - EDI (creche e pré-escola), Primário e Ginásio;

• Territorialização da oferta de atendimento por micro áreas;

• Expansão do Tempo Integral na Rede Municipal do Ensino do Rio de Janeiro com a otimização das vagas, reforma e construção de unidades 
escolares;

• Consolidação do modelo de educação integral atrativo, de forma a reduzir a reprovação e o abandono, potencializando a aprendizagem dos alunos.

Resultados Esperados

• Ter 45% dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal matriculados em Tempo Integral até 2020;

• Ter oferta de todos os segmentos de acordo com as microáreas de planejamento da educação;

• Ter um currículo adequado para cada etapa do desenvolvimento da criança e do adolescente mais atrativo e inovador para os alunos, reduzindo a 
reprovação e o abandono e potencializando a aprendizagem dos alunos.
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Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE
Secretaria Muncipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria do Legado Olímpico

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0001 - Capital Humano na Formação do Carioca

Programa: Time Rio

Descrição Iniciativa

O “TIME RIO” surge no cenário do esporte no Município do Rio de Janeiro como uma oportunidade para o desenvolvimento de novas estratégias de 
acesso aos esportes de alto rendimento. Ele tem como objetivo criar a Rede Municipal de Treinamento, inspirada na Rede Nacional de Treinamento, 
integrando os Projetos esportivos, Vilas Olímpicas, Ginásios Experimentais Olímpicos e outros equipamentos olímpicos Municipais, visando a 
descoberta e desenvolvimento de talentos esportivos, incluindo pessoas com deficiência.  Uma vez reconhecidos os talentos nos equipamentos 
espalhados pela cidade, estes serão direcionados aos Polos Regionais. Neles, os atletas reconhecidos como mais talentosos, serão direcionados para 
os Polos de Excelência: Arena Carioca 3 no Parque Olímpico da Barra e Parque Radical de Deodoro.  O desenvolvimento do projeto TIME RIO passa 
pela sistematização do trabalho e a implantação da Rede Municipal de Treinamento, através de plano de ação envolvendo a promoção de competições 
entre escolas de bairros e Vilas Olímpicas e do intercâmbio de experiências e informações junto a Confederações, Federações e Clubes.

Resultados Esperados

Ter, organizada e sistematizada, uma rede de descoberta de talentos esportivos e de apoio aos jovens aptos para o esporte de alto rendimento, 
ampliando o interesse pela formação esportiva e democratizando o acesso aos meios de desenvolvimento de vocações.
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Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP
Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO

Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0002 - Rio Seguro e Vigilante

Programa: Segurança Cidadã

Descrição Iniciativa

A Prefeitura adotou como uma de suas prioridades redirecionar o foco da Guarda Municipal. Além de cuidar da desordem pública, do trânsito e das 
instalações físicas de próprios municipais, a GM-Rio passará a atuar de forma mais proativa nos locais de maior incidência de roubo de rua e furto de 
veículos onde o guarda municipal possa agir preventivamente, contribuindo para a redução desses indicadores e ampliando a sensação de segurança 
dos cidadãos.

Para atender a ‘Segurança Cidadã”, a GM-RIO atuará nas  seguintes frentes:

• Capacitação em Instrumento de Menor Potencial Ostensivo (IMPO) e em Sistemas de Rádio Comunicação (SRC): As requalificações necessárias a 
esse novo “modus operandi” implicarão em capacitações específicas em Policiamento Comunitário, com uso de IMPO, que abrangerá dispositivos 
elétricos incapacitantes e espargidores de spray de pimenta, além de Sistemas de Rádio Comunicação.

• Capacitação em policiamento comunitário: Capacitação  da Guarda Municipal (que hoje se dedica majoritariamente à zeladoria de prédios municipais, 
à aplicação de multas e ao combate ao comércio ambulante) às operações de policiamento comunitário e vigilância ostensiva da cidade.

• Revitalização / Construção de UPGM (Unidade de Proximidade da Guarda Municipal): A GM-Rio pretende transformar as IGMs e UOPs em UPGM, 
redimensionando seus perímetros de atuação e buscando alinhamento com as 16 superintendências regionais e regiões administrativas. Para tanto, 
será necessária a revitalização de algumas Unidades Operacionais que se encontram dentro dos perímetros delimitados para atuação das UPGM, bem 
como a construção de novas Unidades naqueles perímetros onde a GM-Rio não possui instalações com infraestrutura compatível.

Resultados Esperados

A Iniciativa trará benefícios à sociedade na questão da segurança pública, pois as capacitações previstas dos guardas municipais para Policiamento 
Comunitário, em uso de IMPO e em sistema de Rádio Comunicação tornarão os agentes mais proativos na prevenção dos crimes de menor potencial 
ofensivo, integrando a GM-Rio à Comunidade e às forças de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.

A criação do Observatório de Segurança Pública Municipal contribuirá para um eficiente mapeamento das áreas com alto índice de criminalidade em 
que a GM-Rio possa atuar, auxiliando significativamente no planejamento operacional.

O redirecionamento das ações da GM-Rio para as atividades de Policiamento Comunitário e vigilância ostensiva e a dotação dos agentes com novas 
tecnológicas possibilitarão desempenhar suas funções institucionais com maior eficiência.
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Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0005 - Rio Verde, Limpo e Saudável

Programa: Parques Cariocas

Descrição Iniciativa

“Parques Cariocas” prevê a ampliação de áreas verdes e opções de lazer na Zona Oeste da cidade (AP5), com a implantação de um parque no bairro de 
Realengo. O programa do parque visa atender às demandas da comunidade para construção de quadras esportivas, campo de futebol, ciclovia, pista de 
skate, academia da terceira idade, parquinho, quiosques, áreas para piquenique, espelho d água, entre outros. O desenho do parque promoverá, 
também, a melhoria da circulação dos pedestres, facilitando o acesso à estação de Realengo.

Está previsto, também, a elaboração de estudos para a implantação de parques em outras regiões da Zona Oeste, ambientalmente frágeis, porém 
consideradas adequadas para implantação desse tipo de equipamento público, sob o ponto de vista ambiental, bem como de acessibilidade e de 
população beneficiada.

Resultados Esperados

Aumentar a disponibilidade de espaços de convivência e opções de lazer para a população da Zona Oeste (AP5), contribuindo para a preservação do 
meio ambiente, com a  ocupação de áreas ambientalmente frágeis, e do patrimônio histórico e cultural da região.
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Empresa Muncipal de Urbanismo - RIOURBE
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação - SMIH

Dimensão: Urbano Ambiental

Área de Resultado: 0004 - Território Descentralizado, Inclusivo e Conectado

Programa: Mais Moradias

Descrição Iniciativa

“Mais Moradias” visa estimular a produção habitacional para famílias com renda de até 10 salários mínimos, segmento prioritário para o atendimento do 
déficit habitacional, com ênfase na renda de até R$1,8 mil, sendo parte das unidades produzidas destinada a famílias oriundas de áreas de risco e /ou 
extrema precariedade.

Com a revisão dos valores dos subsídios do Programa Minha Casa Minha vida pelo governo Federal  e a criação de uma nova Faixa de renda, a 
iniciativa visa uma retomada no número anual de contratações na Faixa I e um bom desempenho na Faixa 1,5. Além disso, o Município do Rio de 
Janeiro irá se planejar para construir novas alternativas voltadas ao enfrentamento do déficit. Sendo assim, a iniciativa será estruturada nas seguintes 
frentes de ação:

• Formular e implementar Programas de Incentivo à Produção Habitacional

       - Contrato Convênio Demanda

       - Alienação de terrenos Próprios Municipais.

• Reduzir o banco do Auxílio Habitacional Temporário (AHT), com a oferta de novas moradias.

• Aplicar os instrumentos da Política Urbana que subsidiam a Produção de Habitações de Interesse Social após a sua regulamentação.

• Manter o fomento à contratação de Unidades Habitacionais de Interesse Social pelo Programa Minha Casa Minha Vida, garantindo o reassentamento e 
a aquisição de moradias por famílias de baixa renda.

• Produção de casas pela Prefeitura para complementação da Faixa I reassentada.

• Fomentar a utilização de técnicas e materiais sustentáveis na construção.

• Implementar o Plano de Habitação de Interesse Social do Porto (Produção Habitacional/ Locação Social/ Regularização Fundiária). Identificar e mapear 
as áreas remanescentes de implantação de corredores viários visando incremento à Produção Habitacional.

• Produzir Unidades Habitacionais de Interesse Público na favela do Jacarezinho (terreno GE).

• Monitorar o acesso à moradia através de índices a serem informados pelos órgãos de controle da Prefeitura.

Resultados Esperados

Espera-se com o programa disponibilizar novas residências para, pelo menos, 20.000 famílias, contribuindo para a redução do déficit habitacional na 
cidade. E implementar novas formas de produção habitacional, incluindo a alternativa de locação de interesse social, inicialmente prevista para a área 
central da cidade.
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