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A pandemia
do Coronavírus
(COVID-19) colocou
o mundo em crise.
Ao longo dos últimos anos, o grande
esforço em consolidar em Niterói uma
gestão eficiente e de resultados, com
planejamento estratégico e ampla
participação social, resultou em um
quadro de importantes conquistas
para os niteroienses e construiu um
ambiente seguro para os diversos
desafios do desenvolvimento.
Assim, o recente contexto do combate
à pandemia do novo coronavírus, que
atingiu todos os municípios brasileiros,
pode ser enfrentado em Niterói com
postura firme e ampla capacidade de

resposta - onde um conjunto de ações
foi implementado desde o primeiro
momento. Niterói não só foi exemplar
na garantia de segurança sanitária,
como desenvolveu novos programas
e auxílios para garantir segurança
econômica para sua população.

avaliação em Niterói, complementando
as iniciativas já apresentadas de
balanço pela Prefeitura, e amplia a
transparência demonstrada ao longo
deste período sobre o conjunto de ações
de enfrentamento direto ao coronavírus,
em todas as suas dimensões.

Esse Boletim, elaborado pela Secretaria
de
Planejamento,
Orçamento
e
Modernização da Gestão, traz uma linha
do tempo das ações desenvolvidas,
apresentando
os
investimentos
realizados pelo município neste
período, bem como produz análise
sobre os resultados que puderam ser
obtidos pela população.

Os dados analisados configuram um
cenário de recuperação do município
frente aos diversos impactos da
pandemia e apontam as bases que
estão sendo consideradas no Pacto
de Retomada Econômica, lançado
em outubro de 2021, onde, através de
ampla união de esforços entre todos
os setores da sociedade, a Prefeitura
Municipal de Niterói executará projetos
estratégicos para um novo ciclo de
desenvolvimento.

O documento reforça a importância
da instituição de uma cultura de
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DESTAQUES

L inha do tempo

JANEIRO 2020

Niterói cria o Grupo de Resposta Rápida

MARÇO 2020

ABRIL 2020

Arrendamento e início da operação do
Hospital Oceânico para tratamento intensivo
exclusivo para a Covid-19
Entrega de 1 milhão de máscaras para a
população
Abertura dos cadastros para o Programa
Empresa Cidadã 1

OMS decreta pandemia de coronavírus
(COVID-19)

Início da entrega dos cartões de auxílio aos
MEIs

Início do Gabinete de Crise

Início da entrega dos cartões de auxílio do
Programa Busca Ativa

Niterói cria a Câmara Temática da área
Econômica
Início do controle sobre a circulação de
pessoas
Início da distribuição das cestas básicas
aos alunos da rede de Educação
Arrendamento de hotel para proteção da
população em situação de rua
Criação do Programa Arte na Rede
Criação do Programa Empresa Cidadã
Criação do Auxílio Temporários aos MEIs

Início da entrega dos cartões de auxílio do
Programa Renda Básica Temporária
Abertura de inscrições para o empréstimo
do Fundo Niterói Supera
Início do Programa Taxista Amigo

MAIO 2020

Niterói cria o Comitê- Técnico Cientifico
Consultivo para Enfrentamento da
COVID-19
Prorrogação dos Programas Renda
Básica Temporária e Busca Ativa até
dezembro/2020
Abertura de inscrições para o Auxílio ao
motorista OTC

JUNHO 2020

JULHO 2020

Lançamento do Plano de Retomada da
Atividade Econômica
Lançamento do Programa Supera Mais

AGOSTO 2020

Início do credenciamento das instituições
de ensino no Programa Escola Parceira
Prorrogação do Programa Taxista Amigo

Ampliação de leitos na rede pública para o
combate ao coronavírus
Aprovação do Programa Supera Mais Niterói
Ampliação de leitos no Hospital Oceânico
Arrendamento de segundo hotel para
proteção da população em situação de rua

SETEMBRO 2020

Prorrogação do Programa Empresa Cidadã
até dezembro/2020

OUTUBRO 2020

Niterói recebe prêmio da ONU por ações de
combate à pandemia do coronavírus

DEZEMBRO 2020

Prorrogação dos Programas Renda Básica
Temporária, Busca Ativa e Empresa Cidadã
até março/2021

JANEIRO 2021

Início da vacinação contra COVID-19

MARÇO 2021

Prorrogação dos Programas Renda Básica
Temporária, Busca Ativa e Empresa Cidadã
até Julho/2021

MAIO 2021

Lançamento do Programa Empresa Cidadã 3

JUNHO 2021

Niterói atinge a marca de metade da
população (260 mil) vacinada contra COVID-19,
sendo 100 mil imunizadas com as duas doses

Niterói: 50,6% da população total vacinada com a
1ª dose e 19,2% com a 2ª dose.

ERJ: 23,4% da população total vacinada com a 1ª
dose e 10% com a 2ª dose.

Brasil: 30,4% da população total vacinada com a
1ª dose e 11,5% com a 2ª dose.

JULHO 2021

Niterói alcança a marca de 80% dos
moradores com idade superior a 18 anos
com a primeira dose da vacina contra
COVID-19 e 37% da população nessa faixa
etária com o ciclo vacinal completo
Niterói é a primeira cidade do Rio de
Janeiro a vacinar adolescentes a partir de
12 anos com comorbidades ou deficiência
permanente contra a COVID-19
Niterói atinge a marca de 1 bilhão de reais
investidos durante o combate à pandemia
de COVID-19
Aprovação do Projeto de Lei para criação de
um programa permanente de renda, o Moeda
Social Arariboia

AGOSTO 2021

Niterói é a primeira cidade a aplicar a dose de
reforço em idosos
Supera Mais Ágil abre inscrição para
disponibilizar R$ 11 milhões em créditos às
micro e pequenas empresas da cidade.
A iniciativa é uma nova fase do Supera Mais
Metade da população adulta de Niterói
já completou o esquema vacinal contra a
Covid-19
66 escolas municipais reabertas, oferecendo
aulas presenciais, além do ensino remoto
Prefeitura de Niterói inicia a vacinação contra
a Covid-19 em adolescentes, com a vacina da
Pfizer, começando pela faixa dos 17 anos
Niterói abre inscrições para a captação de
recursos para projetos culturais via Lei
de Incentivo Fiscal do município (via ISS)
contemplará projetos culturais com o objetivo
de reconhecer, proteger, valorizar e promover
as mais variadas expressões artísticas da
cidade aos quais serão destinados cerca de
R$ 3 milhões

Niterói: 76,1% da população total vacinada com a
1ª dose e 42,9% com a 2ª dose.

ERJ: 57% da população total vacinada com a 1ª
dose e 25,2% com a 2ª dose.

Brasil: 59,9% da população total vacinada com a
1ª dose e 26% com a 2ª dose.

SETEMBRO 2021

Niterói antecipa o calendário de vacinação contra
a Covid-19 para adolescentes e a primeira dose
da vacina chega até os jovens de 12 anos, em
repescagem contínua
Município começa a aplicar a vacina de reforço
em idosos com idade a partir de 70 anos e que
tomaram a segunda dose há mais de seis meses
Prorrogação dos programas Renda Básica, Busca
Ativa e Cestas Básicas até dezembro de 2021

OUTUBRO 2021

NOVEMBRO 2021

Início do Programa Novo Normal Niterói
Lançamento do Pacto pela Retomada
Econômica de Niterói, prevendo o
investimento de R$ 2 bilhões no município,
em 07 eixos temáticos, com ações entre

O município entra na Fase 2 no Programa
Novo Normal Niterói;

2021 e 2024

Cerca de 83,3% da população acima de
12 anos com o esquema vacinal completo
(segunda dose ou dose única);

Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói
começa a retomar eventos esportivos na
cidade;

99.560 pessoas já receberam a dose de
reforço;
Niterói: 86% da população total vacinada com
a 1ª dose e 70,9% com a 2ª dose.
ERJ: 73,4% da população total vacinada com

Retorno 100% presencial das escolas
públicas e particulares do município, de
maneira gradual e seguindo protocolos de
segurança.

a 1ª dose e 46,4% com a 2ª dose.

Brasil: 73,7% da população total vacinada com
a 1ª dose e 50,7% com a 2ª dose.

DEZEMBRO 2021

Início da aplicação da dose de reforço para
toda a população adulta com intervalo
mínimo de 5 meses da segunda dose
Lançamento do Moeda Social Araribóia

NA MÍDIA

PRÊMIO
INTERNACIONAL
SMART CITY EXPO
LATAM CONGRESS

COMUNICAÇÃO
NA PANDEMIA
A Comunicação da Prefeitura de
Niterói virou “case” pelos resultados
positivos de suas ações.
Em 2020, a Comunicação da Prefeitura
de Niterói foi finalista do prêmio Latin
American Sabre Awards ao lado de
gigantes como Cabify e Zoom pelas
ações no enfrentamento à Covid-19.
Disputou, ainda, as prêmios nacionais
Aberje e Jatobá BR.
Essas ações foram fundamentais
para motivar a população a aderir ao
protocolo de prevenção e ao isolamento
social.

AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO
À PANDEMIA
DESENVOLVIDAS
EM NITERÓI

SEGURANÇA SANITÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL
BUSCA ATIVA
O Programa Busca Ativa recebeu,
junto ao Programa de Auxílio aos
MEIs, investimentos de cerca de
R$78,9 milhões nos anos de 2020 e
2021.
Período de vigência:
21 meses (abr/20 a dez/21)
Beneficiários:
Grupos de pessoas que exercessem
atividades produtivas específicas
e que possuíssem cadastro no
Município até 31 de março de 2020.

Criado pela Lei Ordinária nº 3.485/2020

PROTEÇÃO
SOCIAL
AUXÍLIO AOS MEIS
O Auxílio Emergencial aos Microempreendedores Individuais recebeu, junto
ao Programa Busca Ativa, investimentos
de cerca de R$78,9 milhões nos anos de
2020 e 2021.
Período de vigência:
17 meses (mar/20 a jul/21)
Beneficiários: 	
Microempreendedores individuais
que estivessem com inscrições
ativas no cadastro da Secretaria
Municipal de Fazenda de Niterói
até 01º de março de 2020 e que
residissem no município.

Criado pela Lei Ordinária nº 3.477/2020

PROTEÇÃO SOCIAL
RENDA BÁSICA TEMPORÁRIA
O Programa Renda Básica Temporária recebeu investimentos de
cerca de R$429,3 milhões nos anos
de 2020 e 2021.
Período de vigência:
21 meses (abr/20 a dez/21)
Beneficiários:
Famílias incluídas no CADÚNICO
até 30 de março de 2020 e famílias
que tivessem ao menos 1 filho
matriculado nas escolas da Rede
Pública de Ensino do Município de
Niterói.

Criado pela Lei Ordinária nº 3.480/2020

PROTEÇÃO SOCIAL
CESTAS BÁSICAS EMERGENCIAIS

O Benefício Emergencial de Cesta
Básica recebeu investimentos de
cerca de R$14,3 milhões nos anos
de 2020 e 2021.
Período de vigência:
21 meses (abr/20 a dez/21)
Beneficiários:
Famílias em situação de risco
de desnutrição e/ou que se
encontrassem em situação de risco
social por desemprego ou impedidas
de exercerem suas atividades
laborativas, e que momentaneamente
não
conseguissem
suprir
as
necessidades básicas de alimentação,
nas hipóteses elencadas na lei.

Em março de 2020, foi iniciada a distribuição de cestas básicas para
os alunos da rede municipal de Educação.

Criada pela Lei Ordinária nº 3.489/2020 e
regulamentada pelo Decreto nº 13.590/2020

PROTEÇÃO SOCIAL
TAXISTA AMIGO
O Programa Taxista Amigo recebeu
investimentos de cerca de R$ 15,7
milhões nos anos de 2020 e 2021.
Período de vigência:
16 meses (abr/20 a jul/21)
Beneficiários: 	
Permissionários do serviço de táxi
e seus auxiliares que estivessem
inscritos no cadastro do Município
até o dia 1º de março de 2020.
Prestadores
de
serviço
de
transporte escolar que estivessem
inscritos no cadastro do Município
até o dia 1º de março de 2020.

Criado pela Lei Ordinária nº 3.486/2020 e
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 13.554/2020

PROTEÇÃO SOCIAL
MOTORISTAS OTC
O Programa de auxílio ao Motorista
de Operadora de Transporte Compartilhado recebeu investimentos de cerca
de R$ 961 mil no ano de 2020.
Período de vigência:
3 meses (jun/20 a ago/20)
Beneficiários: 	
Motoristas de transporte remunerado
privado individual de passageiros
por Operadora de Transporte
Compartilhado (OTC) que residissem
em Niterói.

Criado pela Lei Ordinária nº 3.491/2020
e regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 13.597/2020

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
EMPRESA CIDADÃ
O Programa Empresa Cidadã recebeu
investimentos de cerca de R$183,4
milhões nos anos de 2020 e 2021.
Período:
16 meses (abr/20 a jul/21)
Beneficiários:
Micro e pequenas empresas, com até
19, 40 e 49 empregados, a depender
da fase, com a contrapartida da
manutenção dos postos de trabalho
e respeito às medidas sanitárias e
de distanciamento.

Criado pela Lei Ordinária nº 3.482, 3.496/2020 e
3.584/2021 e regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 13.538, 13.672/2020 e 14.002/2021.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
NITERÓI SUPERA
O Niterói Supera recebeu, junto
ao Supera Mais/Supera Mais Ágil,
investimentos de cerca de R$56,6
milhões nos anos de 2020 e 2021.
Valor: 	
R$25 mil, R$50 mil, R$150mil ou
R$250 mil

O Programa é custeado pelo Fundo de Crédito Emergencial
do Município de Niterói, que paga as despesas de juros dos
empréstimos concedidos por instituições financeiras aos
beneficiários.
Criado pela Lei Ordinária nº 3.481/2020
e regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 13.564/2020

Beneficiários: 	
Profissionais autônomos e liberais;
Microempresas, Cooperativas e
empresa de pequeno porte com
faturamento de até R$2,4 milhões;
Empresa de pequeno porte com
faturamento superior a R$2,4 milhões.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
SUPERA MAIS/ÁGIL
O Supera Mais/Supera Mais Ágil
recebeu, junto ao Niterói Supera,
investimentos de cerca de R$56,6
milhões nos anos de 2020 e 2021.
Valor: 	
R$20 mil, R$50 mil ou R$80 mil

Assim como o Niterói Supera, o Programa é custeado pelo
Fundo de Crédito Emergencial do Município para a concessão de
empréstimos aos beneficiários, mediante gestão e administração
da operadora de crédito AgeRio.
Criado pela Lei Ordinária nº 3.507/2020
e regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 13.645/2020

Beneficiários: 	
Profissionais autônomos e liberais;
Microempresas; Empresa de pequeno
porte, sociedade de advogados e
sociedades unipessoais de advocacia
com faturamento de até R$1 milhão
de reais.

Nova fase com mais de R$11 milhões
de créditos em andamento.

AUXÍLIOS EMERGENCIAIS DE RENDA SUBNACIONAIS

Fonte: Valor Econômico, 25 de março de 2021. Adaptação: SSAGI/SEPLAG

Segundo matéria do Valor Econômico, publicada em março de 2021, Niterói já possuía um dos maiores aportes em auxílios
em valores absolutos, incluindo nesta comparação alguns Governos, como o da Bahia, e o maior em valor per capita de
todo o país.

Os auxílios de renda fornecidos pela Prefeitura Municipal de Niterói aportaram
valores muito acima dos demais benefícios subnacionais: R$500,00 mensais,
pagos a partir de abril de 2020 de forma ininterrupta até dezembro de 2021*
*Renda Básica Temporária e Busca Ativa

VISÃO GERAL DO INVESTIMENTO
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS EM NITERÓI POR CATEGORIA
Investimentos realizados nos anos de 2020 e 2021.
Desenvolvimento Econômico
Empresa Cidadã (fases 1, 2 e 3): 76,4%
Fundo Niterói Supera/Supera Mais Ágil: 23,4%

Proteção Social
Renda Básica Temporária: 79,5%
Auxílio aos MEIs e Busca Ativa: 14,6%
Taxista Amigo e Operador de Transporte Compartilhado: 3,1%
Cestas Básicas: 2,6%

Considerando valores liquidados em 2020 e 2021:
Ao todo o conjunto dos auxílios implementados alcançou mais de 50 mil famílias;
Valor total liquidado em auxílios emergenciais: R$779.419.996,00
Para efeitos de análise, foi realizada opção metodológica de caracterizar os auxílios conforme proteção social e
desenvolvimento econômico, o que pode causar diferença de valores em relação a outros documentos ou análises
realizadas pelo município de Niterói que se utilizem de metodologias distintas.

SSO/SEPLAG/PMN

PANORAMA DE INVESTIMENTOS DA PREFEITURA
DURANTE A PANDEMIA

O valor total estimado de despesas relacionadas ao enfrentamento à pandemia de coronavírus para 2021 é de R$619 milhões.

APOIO AO SETOR
CULTURAL
AÇÕES
Programa de Auxílio a Espaços
Culturais e Premio Erika Ferreira 	
Custeados pela Lei Aldir Blanc;
Valor total de R$3,1 milhões;
704 beneficiários.

O Auxílio para os artesãos foi concedido através do Programa Busca
Ativa. Houve auxílios para MEIs do setor cultural e o pagamento
de trabalhadores do setor cultural via Empresa Cidadã.

Arte na Rede 	
Chamada pública desenvolvida com
o objetivo de dar uma resposta
rápida ao setor cultural niteroiense
e visando beneficiar diretamente as/
os trabalhadoras/es da cultura. No
total 200 agentes foram selecionados
e receberam o valor bruto de
R$1.500,00
Outras ações foram promovidas como Ingresso
Solidário, Cinema Drive-in e Cine Acolhimento.

PROTEÇÃO
ÀS MULHERES
ATENDIMENTO

INICIATIVAS

EDUCAÇÃO

RECUPERAÇÃO
DO EMPREGO

EVOLUÇÃO MENSAL DO SALDO DO EMPREGO FORMAL EM NITERÓI
Janeiro de 2020 a outubro de 2021
Os gráficos em linha demonstram a evolução, mês a mês, da informação durante um período. Os gráficos em coluna comparam, de forma mais detalhada,
o acumulado do período de duas ou mais informações.

Início da entrega dos cartões de auxílio aos MEIs, do Busca Ativa,
do Renda Básica Temporária e Taxista Amigo.
Primeiro pagamento do Programa Empresa Cidadã
Lançamento do Programa Supera Mais
Prorrogação dos Programas Renda Básica Temporária, Busca
Ativa e Empresa Cidadã até março de 2021.
Início da vacinação contra COVID-19.
Prorrogação dos Programas Renda Básica Temporária, Busca
Ativa e Empresa Cidadã até julho de 2021.

Programas municipais de enfrentamento à COVID para empresas minimizaram
o impacto da pandemia sobre o emprego.
De agosto de 2020 a outubro de 2021, Niterói apresenta saldo positivo em todos
os meses, com exceção de abril;
Os últimos 5 meses são os melhores do ano em saldo de empregos em Niterói,
evidenciando que os esforços recentes na geração de empregos superam o
número de postos perdidos.

EVOLUÇÃO MENSAL DO SALDO DO EMPREGO FORMAL EM NITERÓI, POR SETOR
Janeiro de 2020 a outubro de 2021
Os gráficos em linha demonstram a evolução, mês a mês, da informação durante um período. Os gráficos em coluna comparam, de forma mais
detalhada, o acumulado do período de duas ou mais informações.

Construção

Indústria

Fonte: Caged – MTE. Elaboração: SSAGI/PMN.

Comércio

Serviços

O conjunto dos gráficos demonstra o impacto da pandemia nos setores produtivos ao longo dos meses. Mais afetados,
os setores de comércio e serviços demonstram crescimento constante na ocupação dos postos de trabalho em 2021. A
indústria, menos afetada, mantém a geração mensal de postos de trabalho nos níveis anteriores à pandemia. A construção
civil, mesmo com as oscilações relacionadas às características sazonais do setor, também está mantendo um estoque de
empregos maior do que o período anterior.
Fonte: Caged – MTE. Elaboração: SSAGI/PMN.

SALDO ACUMULADO DA GERAÇÃO DO EMPREGO FORMAL EM NITERÓI, POR SETOR E
POR ANO (2020 E 2021)
Março de 2020 a outubro de 2021
Os gráficos em linha demonstram a evolução, mês a mês, da informação durante um período. Os gráficos em coluna comparam, de forma mais
detalhada, o acumulado do período de duas ou mais informações.

O setor de serviços, embora ainda apresente um passivo a ser recuperado no saldo acumulado total (considerando os anos de
2020 e 2021), apresenta saldos mensais positivos durante todo o ano de 2021. No último mês, foi o principal responsável pelo saldo
positivo da cidade. Os demais setores já apresentam acumulados positivos, fazendo com que o saldo total entre os anos de 2020 e
2021 seja positivo, com um número absoluto de 1.590 postos de empregos.

EVOLUÇÃO MENSAL DO SALDO DO EMPREGO FORMAL EM NITERÓI, POR SEXO.
Janeiro de 2020 a outubro de 2021
Os gráficos em linha demonstram a evolução, mês a mês, da informação durante um período. Os gráficos em barra comparam, de forma mais detalhada, o acumulado do período de duas
ou mais informações.

Ao total, os homens apresentaram saldo negativo apenas entre os meses de março a junho de 2020. Para as mulheres, o
impacto no emprego foi maior e o saldo total ainda é negativo.
Fonte: Caged – MTE. Elaboração: SSAGI/PMN.

SALDO ACUMULADO DO EMPREGO FORMAL EM NITERÓI, POR SETOR E SEXO
Março de 2020 a outubro de 2021

Entre os homens, no período da pandemia, embora tenha havido um grande número de desligamentos no setor de serviços (com
saldo negativo acima da média), houve um saldo maior no setor da indústria e uma recuperação nas vagas de comércio.
Por sua vez, ao olharmos o recorte do sexo feminino, é notável que, além do saldo negativo no setor de construção, ainda existe um
passivo a ser recuperado, com destaque para os postos de trabalho no comércio.
Fonte: Caged – MTE. Elaboração: SSAGI/PMN.

SALDO ACUMULADO DO EMPREGO FORMAL EM NITERÓI, 
POR ANO E POR ESCOLARIDADE
Março de 2020 a Outubro de 2021

Em relação à escolaridade, o período concentrou um número maior de desligamentos nas pessoas com grau de instrução menor.
Aqueles com nível médio foram os mais admitidos, em todos os setores. Em Niterói, o Programa Renda Básica Temporária beneficia
majoritariamente a população com escolaridade abaixo do ensino médio completo

Fonte: Caged – MTE. Elaboração: SSAGI/PMN.

EMISSÃO DE ALVARÁS POR ANO E POR CATEGORIA DE EMPRESA – 2019 A 2021
Janeiro de 2019 até 03 de dezembro de 2021

Em 2021 emitiu-se mais alvarás para as quatro categorias de empresas:
2.835 alvarás de MEI, um aumento de 2,3% em relação a 2020;
2528 alvarás de ME, um aumento de 14% em relação a 2020;
783 alvarás de EPP, um aumento de 27% em relação a 2020;
618 alvarás normais, um aumento de 28% em relação a 2020.

EVOLUÇÃO MENSAL DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS EM NITERÓI - VALOR EM MILHÕES
Janeiro de 2019 a novembro de 2021
Os gráficos em linha demonstram a evolução, mês a mês, da informação durante um período. Os gráficos em coluna comparam, de forma mais
detalhada, o acumulado do período de duas ou mais informações.
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A arrecadação da Prefeitura tem apresentado um importante crescimento no ano de 2021. Tomando o ISS como referência, é possível
identificar que, mesmo com a diminuição nos picos da pandemia (abril/2020 e maio/2021), o atual momento é de consolidação do
crescimento, com arrecadação maior do que a apresentada em 2019.
O movimento do gráfico evidencia o atual processo de plena retomada econômica em Niterói.
Fonte: Caged – MTE. Elaboração: SSAGI/PMN.

Com a liberação dos
dados relativos ao
mês de Outubro de
2021 pelo CAGED/MTE,
Niterói assumiu a
liderança na criação
de postos de trabalho,
dentre os municípios do Leste
Metropolitano do Estado do Rio de
Janeiro.
Segundo os dados do mês de Outubro, a
cidade aparece com o saldo positivo de
784 postos de trabalho, uma diferença de
mais de 250 postos do segundo colocado,
São Gonçalo.
Quando analisamos o ano de 2021 da
região Leste do Estado, Niterói segue na
frente, com um saldo positivo de 6.319
postos de trabalho, seguido por São
Gonçalo (3.662) e Maricá (2.180).

PROGRAMA NOVO
NORMAL NITERÓI

VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO ADULTA
Dados de 03 de dezembro de 2021.

As ações do Programa Novo Normal Niterói estão divididas em três fases e têm como critérios principais a porcentagem da população
com esquema vacinal completo e as experiências de países que já colocaram em prática a retomada das atividades.
A eficiência no processo de vacinação em Niterói tem sido fundamental para salvar vidas e garantir o retorno da cidade à normalidade,
consolidando a retomada do desenvolvimento da economia.
Considerando a estimativa populacional e o número de doses de vacinas aplicadas, Niterói possuía, já em setembro, 100% da sua
população adulta com a primeira dose da vacina contra COVID-19. No início do mês de dezembro, 97% da população adulta do município
estava com o ciclo vacinal completo, número consideravelmente superior ao Estado do Rio de Janeiro, que marcava 79%.
Fonte: Prefeitura de Niterói (Painel Covid) e divulgação SMS/PMN; Consórcio dos veículos de imprensa (dados de secretarias estaduais)

VACINAÇÃO - POPULAÇÃO TOTAL
Fonte: Prefeitura de Niterói (Painel Covid) e divulgação SMS/PMN; Consórcio dos veículos de imprensa (dados de secretarias estaduais)
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Quando comparamos os percentuais de população total vacinada, essa diferença se torna ainda mais expressiva:
Niterói possuía, no início do mês de dezembro, mais de 86% de sua população total com ao menos uma dose de vacina e 80% da
população total completamente imunizada, enquanto o percentual nacional estava em 64 % e o estadual em 61%.

Todas as medidas do Programa
levam em consideração o percentual
de população vacinada na cidade, a
oferta de vacinas para a população
e a dose de reforço para idosos e
imunossuprimidos.
Além
disso,
fica estabelecida uma metodologia
para o cálculo dos indicadores de
monitoramento da COVID-19.
Ficam estabelecidas também recomendações para as áreas: escolar,
cultural, de promoção à segurança
alimentar, assistência social, políticas
de redistribuição de renda, programas
de enfrentamento à violência contra
a mulher, políticas de promoção de
trabalho e renda e outras.

PACTO DE
RETOMADA
ECONÔMICA
DE NITERÓI

Anunciado em
Outubro de 2021, o
Pacto de Retomada
Econômica irá
mobilizar, gerir e
acelerar projetos e
políticas públicas da
prefeitura,
em parceria com o setor privado, a
sociedade civil e as universidades, a
fim de promover o desenvolvimento
econômico sustentável no município.
Ele está estruturado em eixos de
atuação que organizam os projetos
a serem desenvolvidos no período de
2021-2024.
Mais sobre o Pacto de Retomada Econômica:

https://ofuturoeagoraniteroi.com.br/

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

A pandemia de
Covid-19 representou
uma mudança
paradigmática em
todas as dimensões
da sociedade.
Com o “novo normal”, a vida das
pessoas mudou, a relação das pessoas
com o trabalho mudou, assim como
os dilemas da administração pública.
Os desafios para os municípios
brasileiros - que de modo geral já
eram imensos, face ao agravamento
das desigualdades sociais e ao
desmonte das políticas públicas no
país – foram amplificados.

Salvar vidas e recuperar a economia
tornou-se uma constante na ordem
do dia durante os últimos 21 meses
de todas as prefeituras do país.
Para suprir as lacunas deixadas
pelo governo federal, os municípios
tiveram que adotar uma postura de
ainda mais responsabilidade para o
cuidado da população. Em Niterói,
a prefeitura foi ainda muito além.
Buscamos suprir não apenas as
lacunas da União, mas também as do
governo do estado.
Assim, além de dar continuidade a um
ciclo de importantes realizações para
a cidade, com base no planejamento
estratégico do Plano Niterói Que
Queremos, foi necessário nesse
período que a Prefeitura imprimisse

um ritmo ainda maior, com ainda
mais dinamismo e com entregas
ainda mais rápidas e eficazes – com
base na urgência das consequências
devastadoras que a pandemia trazia
para o povo niteroiense.
Foi assim, com respostas imediatas
através de ações de promoção das
seguranças econômica, de renda,
sanitária e alimentar que os efeitos
dessa pandemia foram evitados
ou minorados sobre diferentes
segmentos da população da cidade.
Analisando o conjunto de indicadores
ao longo do período da pandemia,
é correto afirmar que, não fossem
as
políticas
implementadas
e
custeadas pelo município, o cenário
seria muito pior. Tanto no que diz
respeito ao cenário econômico, com

a manutenção de muitos empregos
através do apoio às empresas e com
a ampla garantia de renda básica,
como nas medidas sanitárias: o povo
niteroiense, mais amparado, pode
atender ainda mais o chamado da
prefeitura para o isolamento.
Através dessa postura, o município
atingiu, em julho de 2021, a marca
de 1 bilhão de reais de investimentos
no enfrentamento à pandemia.
Isto só foi possível com as bases
fundamentais de uma gestão que
realizou importantes ações para o
desenvolvimento da cidade, ao passo
que foi responsável com a gestão das
contas públicas.
Com a conquista das vacinas contra
a Covid-19, e a agilidade do processo
municipal de vacinação da população,

um horizonte de normalização passou
a aparecer. No entanto, os esforços
para o cuidado da saúde da população
não foram diminuídos, assim como
os auxílios implementados. Niterói
foi uma das primeiras cidades do
país a organizar o enfrentamento à
pandemia e é uma das únicas que
jamais interrompeu o atendimento e
a assistência à população.
Para o pós-pandemia, mesmo em um
contexto que apresenta indicadores
sociais
melhores
que
outras
cidades, Niterói precisará lidar com
o cenário de aprofundamento das
desigualdades que é enfrentado em
todo o país.
Ainda em relação ao mundo do
trabalho, é preciso considerar que
as pessoas com menos escolaridade

foram as que mais perderam postos.
Assim como as pessoas idosas
passaram a se somar ao grande
contingente de jovens que já enfrenta
a falta de emprego.
Mesmo com a recente recuperação de
setores relevantes como o comércio
e o setor de serviços, é importante
considerar que novas ações devem
continuar sendo estruturadas para
a recuperação econômica de forma
sustentada em Niterói.
É imprescindível, nesse contexto,
incorporar centralmente os perfis
populacionais de mulheres, negros,
jovens e moradores das periferias.
Ainda nesse sentido, a prefeitura
buscou ao longo de todo este período
fortalecer a política de assistência

social com novas e inovadoras ações,
ao passo que garantiu o Cadastro
Único como instrumento fundamental
desta política.
Como parte deste processo, propôs
recentemente a superação do caráter
provisório de parte dos auxílios,
visando a instituição de uma nova
política permanente de transferência
de renda para a população mais
vulnerável e em extrema pobreza.
Em outubro de 2021, a prefeitura
lançou o Pacto de Retomada
Econômica de Niterói, através de união
de esforços entre todos os setores da
cidade em uma grande agenda para
retomar o desenvolvimento de forma
sustentada.
Estruturado em 7 grandes eixos de

atuação, o Pacto prevê investimento
público de mais de 2 bilhões de reais,
através de uma grande concertação
entre prefeitura e sociedade civil.
Através de diversas ações, em
especial mais de 25 obras de grande
porte, mais de 25 mil empresas serão
impactadas, gerando 12 mil novos
postos de trabalho.

Os resultados apontados neste
documento ilustram concretamente
o acerto das ações realizadas neste
período e apontam importantes
desafios para o Pacto de Retomada
Econômica. Para superar todas
as consequências desta pandemia
ainda será preciso muito, com o
envolvimento de todos.

Como parte dessa grande agenda, o
Moeda Social Araribóia nasce com o
papel de ajudar a superar a pobreza
extrema,
enquanto
promove
o
desenvolvimento local. Destinado às
pessoas inscritas no CadÚnico, prevê
o apoio financeiro de até R$ 540,00
às famílias vulneráveis. A estimativa
é que o município invista, em média,
R$5,6 milhões de reais por mês no
Programa.

A prefeitura de Niterói sempre se
desafiou em superar ao máximo
os problemas do município, tendo
a população como o elemento
fundamental do desenvolvimento e
continuará não sendo diferente.

