
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI
Instituto Municipal Pereira Passos - IPP

Dimensão: Economia

Área de Resultado: 0006 - Rio Global, Produtivo, Inovador e de Oportunidades

Programa: Capacita Rio

Descrição Iniciativa

“Capacita Rio” tem como objetivo melhorar as condições de emprego e renda do cidadão carioca, priorizando a capacitação de jovens de baixa renda. 
Para isso, a Iniciativa contará com os projetos:

• Oficina para o Emprego (OPE): oferecerá 40 mil vagas para capacitação profissional até o final de 2020, principalmente em alguns setores de serviços. 
Terá parceria com o sistema S e intercâmbios internacionais;

• Trabalhador do futuro: o intuito é capacitar 1/3 das vagas no OPE em cursos considerados o futuro do mercado de trabalho. Para isso, serão realizadas 
pesquisas para identificar essas áreas e, se for o caso, firmar parcerias para concretizar o projeto;

• Forsoft Rio: associação entre a prefeitura, a ASSESPRO-RJ e Empresas-Madrinhas para a formação profissional de jovens em tecnologia da 
informação (TI), com posterior contratação de, no mínimo, 30% dos capacitados;

• Sistema de Informação do Mercado de Trabalho: gerador de informações, conhecimento e análises sobre o mundo do trabalho;

• Agentes da TransformAção: visa capacitar jovens em coletores de informação e construir uma série histórica de dados sobre jovens moradores de 
áreas mais vulneráveis e suscetíveis à informalidade .

Resultados Esperados

• Melhoria da capacitação e empregabilidade dos jovens cariocas.

• Aumento e melhoria das condições de emprego e renda.

• Aumento do valor agregado dos profissionais cariocas, em especial os jovens de baixa renda.

• Melhoria da prestação de serviços da cidade.

• Disseminação da informação sobre o mundo do trabalho para todos os segmentos da sociedade.

• Melhoria da qualidade de insumos e informações sobre o mundo do trabalho, visando a tomada de decisões e a construção de políticas públicas mais 
focadas e eficientes.

• Disponibilização das informações mais qualificadas e georreferenciadas sobre os jovens moradores de áreas vulneráveis.
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI
Instituto Municipal Pereira Passos - IPP

Dimensão: Economia

Área de Resultado: 0006 - Rio Global, Produtivo, Inovador e de Oportunidades

Programa: Empreendedorismo Social Carioca

Descrição Iniciativa

“Empreendedorismo Social Carioca” tem como objetivo orientar e facilitar a vida dos cariocas que desejam abrir uma pequena empresa, além de 
fomentar a atividade econômica nas regiões mais vulneráveis da Cidade. Contará com os seguintes projetos:

• Zona Franca Social (ZFS): serão estabelecidas nas regiões mais vulneráveis da Cidade, onde as atividades econômicas, exercidas por microempresas 
e empresas de pequeno porte, serão priorizadas com o exercício do poder de compras do Município. As contratações diretas realizadas pela 
Administração Pública do Município, decorrentes do Sistema Descentralizado de Pagamento, serão realizadas entre os microempreendedores 
individuais, os fornecedores autônomos e as microempresas situadas nas Zonas Francas Sociais, sempre que possível;

• Casa Móvel do Empreendedor Carioca: posto itinerante de atendimento às pessoas que pretendem abrir e/ou legalizar seus negócios. Irá percorrer os 
bairros delineados pelo Zona Franca Social, funcionando também como posto de cadastramento dos fornecedores;

• Fundo do Trabalho – FUNDET: concederá, no mínimo, 1.500 microcréditos aos pequenos empreendedores cariocas até final de 2020;

• Rede Comunidade Integrada (RCI): plataforma on-line que funcionará como uma rede social, conectando as comunidades. Funcionará como 
marketplace, integrando ofertas e demandas locais, e fomentará a criação e financiamento de projetos e a criação e manutenção de redes locais. O 
projeto piloto será implementado nas Comunidades da Maré e posteriormente expandido para outros locais;

• DJ do Amanhã: oferecerá curso de qualificação de DJ, nível 1, ministrado em unidades móveis.

Resultados Esperados

• Aumento do percentual de expedição automática de alvarás.

• Aumento da legalização de negócios locais já existentes.

• Incremento do número de micro empreendimentos, impactando, inclusive, nos números da empregabilidade e renda na cidade, aumento do poder de 
compra das pessoas das comunidades delimitadas.

• Melhoria da cidadania e sustentabilidade econômica.

• Fortalecimento do tecido social das comunidades através do aumento da conectividade.

• Aumento da comunicação entre a população das comunidades atendidas.

• Aumento da inclusão social através da música.
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Instituto Municipal Pereira Passos - IPP
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
Secretaria Municipal de Educação - SME

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Primeira Infância Carioca

Descrição Iniciativa

A Primeira Infância, período da vida da criança que abrange a idade de 0 a 6 anos, foi definido como crítico para o desenvolvimento do cidadão. Por 
isso, é essencial que os serviços para esse público e suas famílias sejam disponibilizados de forma consistente, garantindo que haja igualdade de 
oportunidade de desenvolvimento das crianças e ajudando a evitar as causas estruturais da pobreza.

É primordial a integração entre as ações das três secretarias - Saúde, Educação e Assistência Social e Direitos Humanos -, que devem acompanhar o 
desenvolvimento da criança desde o pré-natal da gestante até o desenvolvimento da criança até 6 anos, incluindo sua família, e criando condições 
igualitárias de oportunidades e desenvolvimento. Essa articulação entre secretarias deve ser consistente e ter foco na busca de igualdade social

Para cumprimento do Programa, serão desenvolvidas as seguintes ações:

• Gestão do programa: Plano de Governança; Sistema de Informações Integrado de Monitoramento do Desenvolvimento Infantil e acompanhamento 
familiar;

• Protocolo Único Integrado de serviços: Mapeamento dos equipamentos de atendimento das três secretarias e Integração dos serviços voltados para a 
primeira infância; Plano de Desenvolvimento Infantil Individualizado (PDI); Plano de Acompanhamento Familiar (PAF);

• Qualificação dos serviços ofertados nas três áreas: Modelos alternativos de atendimento integrados; Ampliação de RH na SMASDH para atuarem na 
Proteção Social Básica, referenciadas aos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do território;

• Comunicação: Plano de comunicação interno e externo; Programa de Educação Massiva;

• Capacitação de equipes;

• Implementação do programa: Piloto; Expansão para demais áreas ESF;

• Avaliação e monitoramento do programa.

Resultados Esperados

Ter todas as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, nas áreas cobertas pela Estratégia de Saúde da Família, com seu desenvolvimento infantil 
acompanhado, de acordo com os marcos da caderneta da criança e suas famílias bem informadas e acompanhadas.
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Instituto Municipal Pereira Passos - IPP
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
Secretaria Municipal de Educação - SME

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Territórios Sociais

Descrição Iniciativa

O Programa “Territórios Sociais”, através de ações integradas e multissetoriais, tem por objetivo a diminuição do risco social das famílias moradoras dos 
180 setores censitários do IBGE com o menor índice de desenvolvimento social e a superação da vulnerabilidade destas famílias. Além disso, visa trazer 
para os cadastros e programas sociais da Prefeitura as famílias que ainda estão invisíveis para o sistema de atendimento.

As ações desenvolvidas atenderão um protocolo e serão as seguintes:

• Gestão do Programa: Mapear os territórios que serão trabalhados pelo programa; Aplicar questionário PNUD e classificar o risco familiar para 
selecionar as famílias que deverão ser incluídas no programa; Realizar monitoramento e avaliação de impacto do programa;

• Assistência Social: Providenciar documentação civil; Incluir no CadÚnico; Incluir as famílias nos serviços socioassistenciais; Construir o Plano de 
Acompanhamento Familiar/PAS; 

• Saúde: Realizar visita domiciliar em todo o território com o objetivo de atualizar o cadastramento das famílias nas unidades de atenção primária de 
referência, garantindo a equidade e a ampliação do acesso; Monitorar a continuidade do cuidado em saúde das famílias de risco;

• Educação: Matricular crianças e adolescentes identificados pelo Programa em escolas da Rede; Incluir identificação das crianças e adolescentes no 
SGA – Sistema de Gestão Acadêmica, para monitoramento do progresso dos alunos; Definir um tutor em cada escola; Desenvolver estratégias para 
inserção de alunos em atividades de contraturno relacionadas a esporte e cultura;

• Desenvolvimento, Emprego e Inovação: Gerar empregos; Intermediar mão de obra; Iniciar para o mundo do trabalho; Qualificar e formar profissionais.

Resultados Esperados

Diminuir o risco familiar e a vulnerabilidade social para as famílias atendidas pelo programa e tirar da invisibilidade as famílias que ainda não são 
atendidas pela Prefeitura.
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Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Relações Institucionais
Instituto Municipal Pereira Passos - IPP

Dimensão: Governança

Área de Resultado: 0007 - Governança para os Cidadãos

Programa: Prefeitura Mais Próxima

Descrição Iniciativa

Para desenvolver a Política de Descentralização da Administração Municipal, de modo a aprimorar a qualidade, cobertura e transparência dos serviços 
públicos, a “Prefeitura Mais Próxima” intenta:

• Estruturação física e operacional das Superintendências de Supervisão Regional;

• Fortalecimento da relação entre as Superintendências e os demais órgãos da Prefeitura, com base nas competências previstas nas normas em vigor;

• Fortalecimento da integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e federais;

• Inclusão das Superintendências de Supervisão Regional, na lógica do planejamento territorial;

• Elaboração e acompanhamento de 16 Planos Regionais;

• Promoção da participação popular na gestão pública local;

• Colaboração para a criação de indicadores de qualidade dos serviços públicos e mecanismos de avaliação do desenvolvimento econômico e social 
local;

• Orçamentos por territórios;

• Contribuição para que as metas dos demais órgãos sejam atingidas no âmbito de cada Superintendência de Supervisão Regional.

Resultados Esperados

• Aproximação da Prefeitura do cidadão, descentralizando e modernizando a gestão, aumentando a qualidade dos espaços e serviços e reduzindo o 
tempo de espera no atendimento e na resposta às demandas.

• Aprimoramento da gestão territorial, orientando quanto às prioridades de aplicação dos recursos orçamentários e investimentos.

• Conclusão dos 16 Planos Regionais previstos no Art. 65 da Lei Complementar 111/2011.
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