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“O planejamento de longo prazo não lida
com decisões futuras, mas com o futuro
de decisões presentes”.
-Peter Drucker

Apresentação
Criada por força da Lei de nº 9.180, de 11 de maio de 1982,
Augustinópolis é a terceira maior cidade da micro região do Bico do
Papagaio, extremo norte do Tocantins, exercendo forte influência
regional do ponto de vista econômico, político, além de ser referência
em serviços de saúde da rede pública. O PIB da cidade segundo o
IBGE, é composto principalmente da Prestação de Serviços, seguido
da Agropecuária e Indústria.
Na área da educação, a cidade conta com 19 instituições de ensino
fundamental, 14 com serviços de Pré-escola, 2 de ensino médio, e
também é sede da instituição de ensino superior FABIC - Faculdade
do Bico do Papagaio e UNITINS - Universidade Estadual do
Tocantins e diversos módulos de aulas tele presenciais.
Augustinópolis é uma Cidade significativamente estratégica para o
desenvolvimento econômico da micro região do Bico do Papagaio,
assim, torna-se indispensável a apresentação de propostas que
proporcionem ao Município, um desenvolvimento econômico, social e
urbano, de forma sustentável, equilibrada e dinâmica, com foco no
planejamento de forma ordenada em todas as áreas de atuação do
poder público, como: Saúde, Educação, Saneamento Básico,
Habitação, Mobilidade Urbana e Transporte, Cultura, Esporte e
Lazer, Assistência Social, Segurança Pública, Agricultura e Pecuária,
Turismo, Gestão Pública e Infraestrutura Urbana.
Pretende-se que nos próximos quatro anos da Gestão Pública de
Augustinópolis sejam executadas as ações contidas nesse plano
com vistas a promover o fortalecer do crescimento e
desenvolvimento sustentável da cidade, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida da população, despertando assim, em cada
cidadão o “orgulho de ser Augustinopolino”.
Atenciosamente:
Maria do Carmo Alcântara Silva
(Carmem)
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1.INTRODUÇÃO
Serão apresentadas as Diretrizes Gerais do Plano de Governo da
candidata pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMBD) á
Prefeitura Municipal de Augustinópolis, a senhora Maria do Carmo de
Alcântara Silva (CARMEM) e seu candidato a Vice Prefeito, o senhor
Cícero Paulo da Costa (CÍCERO PAULO), filiado ao Partido da República
(PR).
As ações que fazem parte desse Plano de Governo foram elaboradas
com o objetivo de atender ao clamor popular, pela retomada da execução
de políticas públicas eficazes, que possam melhorar a qualidade de vida
das pessoas que aqui residem. Para tanto, foram elaboradas metas de
ações que partem de pontos como: Qualidade de Vida; Transformação da
realidade local por meio da Educação; Esporte/Lazer; Cultura/Turismo;
Urbanização e revitalização da Cidade; e Gestão democrática responsável.
Para executar tais metas de ações, Carmem conta com uma vasta
experiência com mais de 30 (trinta) anos de serviços prestados ao setor
público, desempenhado funções como professora de carreira da Rede
Estadual de Ensino, Coordenadora do Programa Pioneiros Mirins, diretora
de escolas, já foi primeira dama do município na década de 90 onde a
mesma desempenhou um importante trabalho de inclusão junto à
população carente de Augustinópolis. Também esteve à frente da Gestão
desse Município como prefeita, entre os anos de 2009 e 2012,
oportunidade na qual executou programas e projetos nas mais diversas
áreas de atuação do poder público municipal, trazendo desenvolvimento ao
Município, além de gerar emprego e renda.
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•
Fazer uma gestão moderna, eficiente, transparente e com a participação
do apoio popular;
•
Melhorar a qualidade de vida da população, garantindo o acesso a
saúde, educação, moradia, saneamento básico, segurança, transporte
público, cultura, esporte, lazer, emprego e renda;
•
Preparar a infraestrutura da cidade para receber o crescimento dos
próximos anos evitando a proliferação de problemas sociais ocasionados por
falta de planejamento de expansão do crescimento urbanístico, econômico e
social do município;
•
Assegurar a politica do “Bom viver” no município de Augustinópolis:
Cidade Limpa, Desenvolvida, Segura e consciente com as causas
ambientais;
•
Valorização do funcionalismo público;
•
Promover e fomentar o desenvolvimento social e econômico do
município;
•
Inserir Augustinópolis na rota turística da região por meio do apoio e
realização de grandes eventos e festivais.
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A elaboração e a execução de um plano de governo que busca
valorizar o cidadão e as comunidades, faz toda a diferença na
qualidade de vida de uma população. Por isso, nossos Programas e
Ações de Governo buscam investir no desenvolvimento da cidade
transformando-a de forma significativa e melhorando a qualidade de
vida dos cidadãos Augustinópolis dando-lhes novas oportunidades de
crescimento social, humano e econômico.
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4.1.1.

SAÚDE

•
Garantir atendimento integral e humanizado à população;
•
Construir 01 (uma) Unidade Básica de Saúde e concluir a
construção do posto de saúde da antiga rodoviária;
•
Reformar e Ampliar as UBS já existentes seguindo novo
padrão de construção do SUS;
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•
Renovar a frota de ambulâncias e veículos para
assistência em saúde do Município;
•
Ofertar atendimento básico aos dependentes químicos e outros
por meio do CAPS;
•
Construir sede para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS;
•
Implantar os serviços de Rede de Cuidado à Pessoa com
Deficiência;
•
Buscar junto aos Governos do Federal e Estadual, incentivos para
instalação de uma unidade do SAMU;
•
Garantir atendimento de Urgência e Emergência no município por
meio da UPA 24hs e SAMU;
•
Implantar os Programas de Saúde: Atendimento Domiciliar de
Idosos e Consultório Itinerante;
•
Reestruturar a Central de Dispensação de Medicamentos
(Farmácia Básica) garantido o direito a medicação para os cidadãos de
baixa renda;
•
Garantir nas unidades básicas de saúde a permanência de equipe
de saúde, composta por médico generalista, cirurgião-dentista,
enfermeiros, técnicos em enfermagem, e Agentes Comunitários de
Saúde, com o objetivo de garantir o direito e acesso à atenção básica
em saúde;
•
Ampliar a prestação de serviços de saúde na zona rural;
•
Informatizar os serviços e setores nas unidades básicas de saúde;
•
Adquirir veículos e motocicletas para as equipes de Vigilância
Sanitária e Endemias do município;

4.1.2. Assistência Social
•
Garantir atendimento às pessoas em estado de vulnerabilidade
social;
•
Aprimorar os serviços realizados pelo Conselho Tutelar do
Município garantindo os diretos da criança e do adolescente;
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•
Promover a articulação entre o CRAS, CREAS,
escolas, UBS e igrejas visando identificar e cuidar de
pessoas em casos de vulnerabilidade social;
•
Construir 01 (um) Centro de Convivência Social;
•
Expandir o atendimento no CREAS – Centro de Referência
Especializado em Assistência Social;
•
Firmar parcerias com escolas técnicas, para viabilização da
implantação do programa de Capacitação Profissional para os Jovens
de até 18 anos;

Transformando a realidade
local através da Educação,
Cultura, Esporte e Lazer,
e Turismo
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5.1.1.

Educação

•
Reformareampliarasinstalaçõesdasescolasmunicipais;
•
Climatizartodasasescolasmunicipais(SEDEeZONARURAL);
•
Garantiroacessoepermanênciadecriançasde0a3anosemcreches;
•
FinalizaraconstruçãodoCentrodeFormaçãodosProfessores;
•
ExecutarasaçõesdoPlanoMunicipaldeEducaçãoPME.
•
ElevaramédiadoIDEBnospróximosquatroanos;
•
InseriromunicípiodeAugustinópolisentreosmunicípiosbrasileiros
commelhoreducaçãopúblicadoPaís;

•
Fazer aquisição de mais ônibus escolares para
atender com conforto e segurança os alunos da zona
rural;
•
Reestruturar o Plano de Cargos e carreira dos profissionais de
educação com o objetivo de compensar perdas e valorização do seu
trabalho;
•
Elaborar e executar Programa de formação continuada e
especialização/aperfeiçoamento para os profissionais da educação;
•
Ofertar duas bolsas anuais de acesso a mestrado para os dois
professores com melhor resultado;
•
Firmar convênios com sistemas de ensino públicos/privados com a
rede municipal de ensino visando melhores resultados na educação
municipal;
•
Informatizar o sistema de gerenciamento escolar;
•
Ofertar programa de distribuição de uniformes escolares
completos;
•
Adquirir veículos para uso exclusivo de Técnicos a serviço da
secretaria Municipal de Educação em atendimento as escolas da zona
urbana e rural.
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5.1.2.

Cultura e Turismo

•
Construir um espaço exclusivo para a realização das festividades
do município com o objetivo de preservar as Praças e espaços públicos
da cidade. Objetiva-se Construir o Parque do Povo/Arena Cultural com
espaço gastronômico, arena de shows e estacionamento;
•
Construir um centro de convenções e eventos para atender a
demanda do município;
•
Fortalecer e manter o calendário de eventos municipais: Carnaval,
Festa das Mães, Aniversário da cidade, Festa Junina, Festival de
Verão; Festa dos Pais, Desfile cívico, Dia das crianças, Celebra
Augustinópolis (Dia do Evangelho) e Réveillon;
•
Manter, reconhecer e preservar os bens patrimoniais e imateriais
que contribuíram ou fazem parte da história do município;
•
Promover e fortalecer a disseminação da cultura local com a
destinação de recursos a grupos/associações de danças regionais,
artesanato e outros.

5.1.3.

Esporte e Lazer

•
ReformaroGinásioMunicipaldeEsportes;
•
Reformaraquadradefutsaldosbairros/distritoBoaVista,SantaRitae
Povoado16;
•
Fortalecerocampeonatomunicipaldefutebol;
•
Construirpistadecaminhadaeaparelhodeginastica.
•
ConstruirQuadraPoliesportivanodistritodeItaúba;
•
ConstruirQuadraPoliesportivanobairroSãoPedro;
•
ImplantarProgramaVidaSaudávelemParceriacomMinistériodos
Esportes;
•
Promoverapráticadeesportes.
•
Aquisiçãodoalambrado(Tela)paraocampodefutebol(Bairrosão
Pedro).
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Nova Urbanização
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6.1.1.

Habitação

•
Captar recursos junto ao Governo Federal e Estadual
com a finalidade de reformar casas de conjuntos habitacionais
já entregues a famílias de baixa renda;
•
Buscar programas de acesso à moradia em parceira
com o Estado, União e Caixa Econômica Federal.
•
6.1.2.

Mobilidade Urbana

•
Municipalizar o trânsito, conforme preconiza o Código Nacional de
Trânsito;
•
Implantar sistema de sinalização de trânsito: sinalização
horizontal/vertical, placas, faixas de pedestres, faixas exclusivas para
ciclovias e corredores de transporte coletivo, áreas de estacionamento
público;
•
Organizar trânsito nas principais vias públicas da cidade com o
objetivo de evitar futuros congestionamentos;
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•
Revitalizar as principais vias de acesso dos
bairros e centro da cidade: Sinalização, jardinagem,
iluminação;
•
Construir vias de acesso específicas para os portadores de
necessidades especiais;
•
Promover campanhas contra acidentes;
•
Promover ações que fortaleça a educação no trânsito;

6.1.3.

Saneamento Básico e Meio Ambiente

•
Revitalizar nascentes dentro e fora do perímetro urbano;
•
Implantar a coleta seletiva na cidade – coleta de resíduos sólidos;
•
Finalizar a construção e Ativar o aterro sanitário do município
acabando com o lixão a céu aberto;
•
Implantar galerias para a destinação de águas pluviais dentro do
perímetro urbano;
•
Reestruturar viveiro municipal;
•
Financiar e promover a “Arborização” dos bairros da cidade;
•
Discutir junto a Empresa responsável pelo saneamento básico do
município ações para ampliação de forma significativa da rede de
esgoto bem como, da construção da nova estação de tratamento de
resíduos;
•
Retirar a estação de tratamento da rede de esgoto da cidade do
local onde a mesma se encontra, devido oferecer risco à saúde das
pessoas que residem ao entorno dela.

•
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6.1.4.

Infraestrutura Urbana

•
Implantar Programa de Pavimentação Asfáltica para as vias
municipais que ainda não possuem asfalto/calçamento;
•
Revitalizar e construir Praças na cidade;
•
Fazer aquisição de terrenos para construções futuras dos
complexos de prédios públicos;
•
Elaborar projeto de aquisição/doação de terreno para construção
do Aeroporto Municipal em parceria com o Estado e a União;

6.1.5.

Segurança Pública

•
Ofertar programa de capacitação aos candidatos selecionados em
certames para escolhas de guardas municipais;
•
Adquirir uma frota de viaturas e equipamentos de trabalho para a
guarda municipal;
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7.1.1. Administração Pública e Planejamento
•
Assegurar benefícios previstos no Plano de Cargo e Carreira e
salários dos servidores municipais;
•
Implantar serviço de Ouvidoria Geral do Município;
•
Erradicar a corrupção na gestão pública municipal;
•
Promover auditorias regulamente a fim de detectar irregularidades
e punir infratores por meio da Controladoria Geral do Município;
•
Elaborar e executar Plano Diretor para o Município;
•
Realizar de certames para provimentos de vagas na esfera pública
municipal;
•
Adquirir patrulha mecanizada para o município;
•
Promover a participação efetiva da comunidade em discursões
abertas relacionadas a gestão municipal incentivando a participação
popular;
•
Promover a transparência em todas as ações do governo
municipal;
•
Promover e assegurar a politica do “Bom viver” no município de
Augustinópolis, através do programa Cidade Limpa (consciente com as
causas ambientais), Desenvolvida e Segura;
•
Fazer levantamento de todo território que seja de propriedade do
município para elaboração e execução do projeto de expansão
territorial, organizando o zoneamento do território municipal para áreas
de preservação ambiental, loteamentos, bairros populares, estações de
tratamento de água e esgoto;
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•
Legalizar todos os loteamentos existentes na
cidade para que seus moradores tenham acesso a
todos os serviços públicos e privados como água, esgoto, energia
elétrica, pavimentação asfáltica, serviço de correios e etc.;
•
Implantar projeto de Urbanização para as comunidades que
residem em locais de risco;
•
Reestruturar Estatuto do Servidor Publica Municipal;
•
Revisar e reestruturar a Lei Orgânica do Município;
•
Fortalecer todos os Conselhos Municipais.
7.1.2.

Desenvolvimento Econômico

•
Possibilitar por meio de programas de incentivos fiscais a
implantação de novas empresas na cidade visando geração de emprego
e renda;
•
Buscar parcerias privadas para a construção de centro de compras
na cidade;
•
Incentivar a compra no comercio local;
•
Realizar e apoiar feiras de negócios na cidade;
•
Apoiar o microempresário com programas de capacitação e outros;
•
Fortalecer parceria entre SEBRAE e SENAC para a propagação de
politicas de incentivo ao micro pequeno empreendedor e de capacitação
de pessoal para o comércio.

7.1.3.

Agricultura e Pecuária

•
Implantar programa de Assistência Técnicas aos produtores
rurais;
•
Garantir estradas e vicinais em boas condições para o
escoamento de produção;
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•
Promover política de incentivo ao pequeno
produtor;
•
Apoiar exposição agropecuária dos produtores rurais do
município;
•
Adquirir tratores e implementos agrícolas para o fortalecimento do
homem do campo;
•
Apoiar o pequeno produtor com maquinários para o labor no
campo;
•
Fiscalizar e dar suporte ao abatedouro municipal – parceria
público/privada;
•
Incrementar e dar condições de subsistência para agricultura
familiar.
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