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O Município de Quatis do Estado do Rio de Janeiro apresenta, em seu 

Plano Plurianual, uma série de iniciativas que resultarão em entregas 

significativas para a população nos próximos quatro anos. As áreas de 

Educação, Segurança, Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Econômico e 

Finanças foram definidas pelo Governo como eixos prioritários de atuação e, 

dentro destes eixos, o Governo tem o compromisso de investir em iniciativas 

estratégicas, que impactem diretamente na vida do cidadão e no 

aperfeiçoamento do serviço público. 

Na área de Educação, são algumas iniciativas prioritárias ampliar o 

acesso à educação profissional em todas as regiões do estado, expandir a 

educação na rede municipal e continuar investindo em formação de professores 

para garantir que a qualidade do ensino seja melhor a cada dia. 

Em Segurança pública, os objetivos são reduzir ainda mais os índices de 

criminalidade, promover iniciativas que tragam mais segurança aos cidadãos. 

Já na área da Saúde, a prioridade está em garantir maior qualidade na 

assistência e maior excelência em gestão, aumentando o número de consultas 

e reduzindo o tempo de espera dos pacientes, e a ampliação da cobertura da 

Atenção Básica. 

No eixo prioritário do Ambiente, destacam-se a ampliação da cobertura de 

água e do acesso a sistemas de saneamento básico, com foco nas áreas mais 

precárias. 

Por fim, na área de Finanças e Desenvolvimento Econômico é prioridade 

tornar a Secretaria de Fazenda referência no Estado, com capacidade de 

combater a inadimplência tributária. Melhorar o ambiente de negócios, reduzindo 

o tempo médio de abertura de empresas privadas e de obtenção de alvarás de 

construção, e aumentar a capacidade de investimento do estado, também são 

metas importantes no atual contexto. 
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Educação 

 
Consolidar o Município de Quatis como referência em educação básica é 

um dos principais objetivos de Governo para os próximos quatro anos. 

Para o quadriênio 2018-2021, além de investir ainda mais no processo 

básico de ensino-aprendizagem, com programas centrados na formação de 

professores. 

No planejamento a Secretaria de Educação, definiu-se como meta global 

tornar a rede municipal de Quatis uma referência no cenário nacional. Para medir 

a realização desta meta, elegeu-se o IDEB como o principal indicador de 

qualidade educacional da rede fluminense. Criado em 2007, o IDEB avalia a 

educação básica brasileira reunindo em um só indicador dois conceitos 

igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias 

de desempenho nas avaliações. 

Nos próximos anos, o investimento na formação do docente será 

intensificado, possibilitando melhorar ainda mais o processo básico de ensino- 

aprendizagem na rede municipal de ensino, que deve ser refletido nas avaliações 

do IDEB atingindo a meta de 7,5 ate 2021. 

Segurança 

 
Tratando-se de Segurança Pública, o município de Quatis terá com 

prioridade programas que atenderam as necessidades regionalizadas de cada 

bairro, podendo assim aumentar a eficiência em sua atuação em todo o 

município. 

Saúde 

 
Nos últimos anos, a melhoria da saúde pública tem sido um dos eixos de 

atuação prioritários para a garantia da qualidade de vida da população do 

município de Quatis. Entendida de forma ampla, esta área é fundamental ao 

desenvolvimento do município e envolve ações para garantir um sistema público 

universal e de qualidade. 
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A garantia do SUS, responsabilidade dos três níveis de governo (União, 

Estados e Municípios), se constitui em uma atividade complexa que implica na 

adoção de políticas transversais e preventivas. Sua transversalidade decorre da 

premissa de que as condições de vida e o ambiente incidem diretamente na 

saúde da população, tornando-se necessária a convergência com outras 

políticas públicas. Ações de saneamento básico, preventivas de doenças, são 

essenciais, bem como outras medidas que garantam meios de vida plena e 

saudável. 

Neste sentido, o Município de Quatis através da Secretaria de Saúde vem, 

nos últimos anos, implementando diversas iniciativas cujos objetivos são: 

garantir a excelência em gestão na área de saúde de forma a proporcionar a 

melhoria na qualidade do sistema de saúde e ampliar a cobertura da Atenção 

Básica, principal porta de entrada do sistema. 

No que se refere à melhoria da gestão da saúde, procurou-se, 

inicialmente, edificar o capital humano necessário para que houvesse, 

posteriormente, um salto qualitativo no que se refere à gestão municipal de 

saúde. 

Quanto à ampliação da cobertura de Atenção Básica, o governo vem 

investindo na construção de Unidades Básicas de Saúde ao longo dos últimos 

anos. A convicção de que tal estratégia é necessária apoia-se na premissa de 

que este nível de atenção é a principal porta de entrada e atua como ordenador 

do sistema, portanto, deve ser desenvolvido com alto grau de descentralização 

nos territórios onde as pessoas vivem. 

Estes conjuntos de iniciativas na área de gestão da saúde municipal têm 

como finalidade de maneira mais ampla melhorar a qualidade da saúde em 

Quatis. 

 
 

Quatis, 01 de agosto de 2017. 


