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ANEXO II - Diretrizes e Metas por Áreas de Resultado 

 
 

Área de Resultado: Saúde 

 

Diretrizes 

Aumentar a expectativa de vida da população, reduzindo as diferenças regionais, de 
renda e classe. 

Promover a saúde e prevenir as doenças, e seus agravos, com ênfase na informação à 
população e esclarecimento quanto ao uso do sistema de saúde. 

Consolidar e ampliar a cobertura de atenção primária a partir da estratégia de Saúde da 
Família. 

Melhorar a efetividade dos serviços ambulatoriais e hospitalares de urgência e 
emergência através de uma rede de atenção regionalizada e com foco na promoção de 
atendimento rápido e de qualidade. 

Expandir os serviços de desospitalização voltados prioritariamente para a população 
idosa. 

Adotar ferramentas tecnológicas de saúde eletrônica (e-health) para melhorar a 
qualidade do atendimento à população. 

 

Metas 

Atingir mortalidade infantil inferior a 10 por 1.000 nascidos vivos até 2016. 

Atingir mortalidade materna inferior a 41 por 100.000 nascidos vivos até 2016. 

Reduzir em pelo menos 25% até 2016 o tempo de espera nas emergências municipais 
(CORE), tendo como referência o ano de 2011. 

Atingir 70% de cobertura do Saúde da Família no município até 2016. 

Atingir o tempo adequado de espera para 90% das consultas médicas eletivas, por tipo 
de consulta, até 2016, tendo como referência o ano de 2012. 

Garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES, em 
nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal, tendo como referência o ano de 
2011. 
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Área de Resultado: Educação 

 

Diretrizes 

Construir um processo pedagógico modelo, estabelecendo um padrão de excelência no 
ensino fundamental, baseado no ensino em tempo integral e na educação infantil. 

Ser reconhecida pela sociedade como um sistema de ensino que proporciona 
oportunidade para que todos os jovens terminem o ensino fundamental na idade 
correta, prontos para ingressar no Ensino Médio e com um projeto de vida para o seu 
futuro. 

Ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um ambiente 
adequado à criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu 
desenvolvimento físico e mental. 

Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública municipal de 
ensino, utilizando novas tecnologias, para uma prática mais efetiva no processo de 
aprendizagem. 

 

Metas 

Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 6,0 para 
os anos iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos finais do IDEB* em 2015. 

Garantir que, pelo menos, 95% das crianças com 7 anos de idade ao final do ano de 2016 
estejam alfabetizadas. 

Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º 
ano em 2016. 

Ter pelo menos 35% dos alunos da rede municipal em tempo integral até 2016. 

Garantir que 96% dos alunos da rede municipal se formem no 2º segmento até os 16 
anos. 

Criar 60 mil vagas para educação infantil entre 2009 e 2016. 
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Área de Resultado: Transporte 

 

Diretrizes 

Racionalizar o sistema de transportes públicos através da reorganização e integração 
físico-tarifária deste sistema. 

Melhorar a fiscalização e a gestão dos sistemas de transporte público através do uso da 
tecnologia. 

Melhorar a mobilidade na cidade, expandindo e modernizando o sistema estrutural de 
transportes de alta capacidade a partir da implantação de corredores expressos no 
modal rodoviário. 

Garantir acessibilidade no sistema de transporte coletivo. 

Modernizar, padronizar e requalificar os serviços de táxi proporcionando maior 
segurança, conforto e confiabilidade para passageiros e condutores. 

 

Metas 

Reduzir pela metade o tempo médio de deslocamento dos ônibus nos principais 
percursos da cidade em sistemas Ligeirão e em pelo menos 20% em sistemas BRS no ano 
de inauguração de cada sistema, mantendo a redução nos anos subsequentes. 

Reduzir a taxa de acidentes com vítima no trânsito em, pelo menos, 15% até 2016, tendo 
como referência o ano de 2008. 

Integrar todos os meios de transporte público ao sistema tarifário do Bilhete Único 
Carioca, até 2016. 

Alcançar 60% dos usuários de transporte público no município do Rio de Janeiro que 
usam pelo menos um meio de transporte de alta capacidade (trem, metrô, ou Ligeirão) 
até 2016. 

Concluir as obras e iniciar as operações da TransOeste, TransCarioca, TransOlímpica e 
TransBrasil. 

Modernizar a frota de ônibus urbano de forma que 100% das viagens sejam realizadas 
em ônibus com ar-condicionado, motor traseiro, combustível verde e recursos de 
acessibilidade. 

Garantir que 100% dos táxis estarão dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo Rio 
Boa Praça até 2016. 
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Área de Resultado: Habitação e Urbanização 

 

Diretrizes 

Promover parcerias com o governo federal e instituições privadas, com vistas a viabilizar 
a produção de unidades habitacionais de baixa renda e a legalização de assentamentos 
informais e conjuntos habitacionais. 

Coibir novas ocupações ilegais e a expansão horizontal ou vertical das comunidades 
estabelecidas, a partir de um monitoramento aerofotográfico constante. 

Promover a plena integração das áreas pacificadas à malha de serviços públicos e ao 
cotidiano da cidade como um todo. 

Promover a requalificação urbana dos bairros da Zona Norte e da área central da cidade. 

Implantar, em parceria com outras esferas de governo e o setor privado, infraestrutura 
urbana em comunidades carentes e na Zona Oeste. 

Ampliar e modernizar o sistema de drenagem urbana existente na cidade, com foco em 
locais que apresentem recorrentes problemas de alagamento e áreas com baixo IDH. 

Dar continuidade à revitalização da Região Portuária e bairros adjacentes, com o 
aproveitamento do potencial imobiliário e consequente estímulo à geração de 
empregos, e replicar este caso de sucesso em novas operações urbanas consorciadas. 

 

Metas 

Promover, até o final de 2016, a contratação de 100 mil novas unidades habitacionais, 
com um mínimo de 30% de novas unidades voltadas para a faixa de 0 a 3 salários 
mínimos, através de parcerias com setor privado e outras esferas do governo, tendo 
como referência o ano de 2008. 

Alcançar pelo menos 5% de redução de áreas ocupadas por favelas na cidade até 2016, 
tendo como referência o ano de 2008. 

Garantir que até o final de 2016 não haverá mais famílias vivendo em áreas de alto risco 
(encostas). 

Expandir o Programa Bairro Maravilha nas Zonas Norte e Oeste, recuperando 582 km e 
implantando 173 km de vias públicas, respectivamente, até 2016. 

Concluir, até o final de 2016, as obras de requalificação urbana do projeto Porto 
Maravilha. 

Levar urbanização - água, tratamento de esgoto, drenagem, iluminação pública, coleta 
de lixo, contenção e pavimentação - a 156 mil domicílios até 2016, no âmbito da 
iniciativa Morar Carioca. 

Implantar UPP Social em todas as áreas pacificadas. 
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Área de Resultado: Ordem Pública e Conservação 

 

Diretrizes 

Ampliar as ações de ordenamento do espaço público através da integração dos diversos 
órgãos municipais e de parcerias com outras esferas de governo. 

Reformar, reequipar e aumentar o efetivo da Guarda Municipal e dos órgãos de 
licenciamento, fiscalização e controle urbano. 

Aumentar a coordenação entre entes públicos na conservação de vias, túneis, 
iluminação, obras de arte (viadutos, pontes, passarelas...). 

Melhorar a qualidade dos serviços de conservação da cidade, estabelecendo rotinas 
operacionais inclusive com concessionários e promovendo a plena integração das áreas 
pacificadas à malha de serviços públicos e ao cotidiano da cidade como um todo. 

Ampliar a utilização de recursos tecnológicos (câmeras) e de gestão para otimizar a 
capacidade de ordenamento e conservação da cidade. 

Ampliar acessibilidade e melhorar a mobilidade dos pavimentos e passeios da cidade. 

 

Metas 

Ter 14 UOPs implantadas, todas com cobertura de vigilância eletrônica, e um efetivo de 
pelo menos 3,3 mil guardas municipais operando diariamente nas ruas até 2016. 

Recapear 1,7 mil Km de vias primárias (asfalto liso) e 1,0 mil Km de vias secundárias da 
cidade entre 2009 e 2016. 

Revitalizar 700 mil m2 de calçadas e 5 mil rampas no âmbito da iniciativa Rio Acessível 
entre 2013 e 2016. 

Manter um índice de apagamento dentro dos padrões internacionais (inferior a 2%). 
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Área de Resultado: Gestão e Finanças Públicas 

 

Diretrizes 

Manter a sustentabilidade fiscal atingida, garantindo recursos livres para os 
investimentos previstos nas iniciativas estratégicas para o período 2013-2016. 

Estabelecer parcerias com outras esferas de governo e o setor privado, especialmente 
para investimentos em infraestrutura. 

Institucionalizar e aperfeiçoar o atual modelo de gestão de desempenho baseado no 
monitoramento das metas e do andamento das Iniciativas Estratégicas com avaliação 
permanente dos órgãos e entidades da administração pública municipal, focado em 
resultados (Acordo de Resultados), disseminando-o por toda a Prefeitura. 

Expandir e otimizar os processos de atendimento, reduzindo continuamente a distância 
entre o cidadão e o poder público. 

Aperfeiçoar os processos para garantir a transparência nas contratações, a eficácia e a 
eficiência na gestão das finanças públicas. 

Aumentar a robustez, confiabilidade e eficiência da Tecnologia da Informação e 
Comunicações da Prefeitura, tornando-a compatível com as demandas da cidade. 

Dotar a Prefeitura de uma organização com gente de excelência através da atração, 
desenvolvimento, motivação e alocação eficaz de recursos humanos. 

 

Metas 

Manter a capacidade de investimento da Prefeitura em uma média de 15% do 
orçamento total entre 2012 e 2016. 

Aumentar o número de atendimentos do 1746 por ano para 3,5 milhões de 
atendimentos em 2016, aumentando para 85% os serviços entregues classificados como 
satisfeito/muito satisfeito em pesquisa de opinião. 

Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisição das principais famílias de compras 
(serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012. 

Manter um crescimento nominal médio anual da receita tributária própria de pelo 
menos 15,5% entre 2012 e 2016. 

Prover conectividade com alto padrão de eficiência para todas as unidades da Prefeitura 
e garantir alta disponibilidade para os sistemas críticos (24x7) até 2016 . 

Tornar as 33 unidades de administração regional em centros de atendimento presencial 
ao cidadão dotadas de tecnologia de autosserviço até 2016. 

Instituir o “Sistema Municipal de Gerenciamento de Projetos e Monitoramento de 
Metas” (SMGPM). 
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Área de Resultado: Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

Diretrizes 

Ampliar os sistemas de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, contribuindo para 
a despoluição das Bacias de Sepetiba, Jacarepaguá e Guanabara. 

Desenvolver um grande programa de reflorestamento na cidade com foco na 
sustentabilidade da Floresta da Tijuca e do Maciço da Pedra Branca, além de conduzir 
extenso programa de criação e revitalização de parques e praças. 

Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, promovendo o uso de energias alternativas, 
a eficiência energética e as práticas de sustentabilidade na cidade, em particular a 
integração dos sistemas de transporte de baixo impacto poluente 
(Metrô/Ligeirão/BRS/Sistema Cicloviário). 

Conservar e ampliar o sistema cicloviário municipal, integrando-o aos demais modais, 
implantando estações de guarda e empréstimos de bicicletas em vários pontos da cidade 
e fomentando a cultura do uso da bicicleta. 

Modernizar a gestão de resíduos com ênfase nos parâmetros de sustentabilidade e 
ampliar a coleta seletiva. 

 

Metas 

Aumentar para 55% a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento na 
AP 5 até 2016. 

Reflorestar 1.700 hectares em novas áreas entre 2009 e 2016, garantindo o manejo das 
áreas já reflorestadas. 

Plantar 500 mil novas árvores em parques, praças ou unidades de conservação até 2016. 

Alcançar 450 km de malha cicloviária entre 2009 e 2016, integrando-a aos modais da 
cidade. 

Coletar 25% de todo o lixo reciclável produzido na cidade até 2016. 

Reduzir em 16% os gases causadores do efeito estufa até o final de 2016, tendo como 
referência o inventário de emissões de 2005. 
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Área de Resultado: Desenvolvimento Econômico 

 

Diretrizes 

Promover uma melhoria expressiva do ambiente de negócios para ganho de atratividade 
para empresas e investimentos. 

Estabelecer políticas de promoção e estímulo a setores estratégicos para a economia 
carioca, fomentando a geração e a melhoria da qualidade dos empregos na cidade. 

Estimular a expansão e consolidação de setores voltados à Inovação de forma a 
aumentar a geração de valor e rendimento médio dos empregos. 

Estimular a formalização e a competitividade de micro e pequenas empresas 
estabelecidas na cidade. 

 

Metas 

Garantir que todos os alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura sejam emitidos por 
meio eletrônico, com 100% dos alvarás de baixo risco em até 3 dias, até 2016. 

Atrair pelo menos R$ 1 bilhão de investimentos em novas empresas do setor de Energia 
e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) até 2016. 

Aumentar a oferta de quartos em, pelo menos, 7 mil unidades até 2016, mantendo a 
taxa de ocupação hoteleira acima de 80%. 

Elevar de 2,2% para 2,75% o total de pessoas empregadas em atividades da economia 
criativa, sobre o total de empregados na cidade até 2016. 
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Área de Resultado: Cultura 

 

Diretrizes 

Fortalecer a Região Central da cidade como referência cultural do País através da 
revitalização patrimonial, requalificação urbana e promoção da diversidade, adotando 
um paradigma de manutenção permanente do equipamento cultural. 

Ampliar o acesso da população aos mais variados tipos de bens e valores culturais 
através da expansão da estrutura pública de equipamentos e atividades culturais, 
adotando o conceito de “acesso e encontro”, com o objetivo de promover integração e 
aumentar a sensação de pertencimento por parte da população. 

Fortalecer a Região Portuária da cidade como polo cultural, valorizando seu forte 
conteúdo simbólico – histórico, social e cultural – com iniciativas públicas ou privadas. 

 

Metas 

Expandir a oferta de cultura da cidade através do fomento à atividade cultural, 
alcançando 350 produções beneficiadas por ano em 2016. 

Dobrar a frequência nos equipamentos municipais de cultura até 2016, tendo como 
referência o ano de 2011. 

Consolidar a região do Porto Maravilha como local de fomento à cultura, através da 
promoção de pelo menos 15 importantes iniciativas culturais até 2016. 

Valorizar a paisagem urbana e o patrimônio cultural do centro histórico através da 
recuperação e requalificação de áreas relevantes como a Praça Tiradentes e a Lapa. 
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Área de Resultado: Desenvolvimento Social 

 

Diretrizes 

Aumentar a cobertura do Programa Bolsa Família na cidade. 

Contribuir para a redução da pobreza, universalizando a cobertura socioassistencial 
domiciliar e incorporar a Saúde no âmbito do Cartão Família Carioca. 

Ampliar a cobertura da rede de atendimento psicossocial, visando ao tratamento à 
Saúde mental e dependência química, com foco em reinserção. 

Promover mecanismos efetivos de reinserção social para a população jovem de áreas 
carentes e/ou conflagradas ou recém-pacificadas. 

Contribuir para o crescimento e fortalecimento da Nova Classe Média através de ações 
da Prefeitura e sua integração com outros níveis de governo, setor privado e sociedade 
civil. 

 

Metas 

Reduzir em pelo menos 50% a população carioca abaixo da linha de pobreza mais alta da 
1ª Meta do Milênio da ONU até o final de 2015, tendo como referência o ano de 2007. 

Reduzir em pelo menos 100% a pobreza na população beneficiária do Bolsa Família 
Federal e do Cartão Família Carioca até o final de 2016, tendo como referência o ano de 
2010. 

Atingir 60% de cobertura de atenção em saúde mental (Centros de Atenção Psicossocial 
e Residências Terapêuticas) até 2016, priorizando a atenção ao usuário infantil de álcool 
e crack. 

Garantir que 100% dos beneficiários do Cartão Família Carioca habitantes de áreas 
cobertas pelo Programa Saúde da Família sejam atendidos pelo programa. 

 
 


