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APRESENTAÇÃO:
A cidade de Augustinópolis se apresenta para todos nós como um fantástico
palco urbano situada no extremo norte do Estado do Tocantins, onde
importantes debates políticos, econômicos e sociais se impõem e que, para
serem tratados em sua plenitude, necessariamente precisam envolver todos
os atores sociais. Do poder público à sociedade civil organizada, das mais
diversas estruturas públicas até o cidadão mais comum, todos em busca de
espaço e voz nas tomadas de decisão dos rumos de nossa cidade.
Tenho certeza que esse objetivo só pode ser enfrentado se houver uma
cooperação sistemática entre sociedade civil e gestores, fundada em uma
nova concepção de governabilidade que tem na governança o fio condutor
de gestão que formulam, decidem e executam ouvindo e contando com a
colaboração da sociedade civil, entendida como aquela parcela da população
cujos anseios são permeados por um sentimento comum: o de encontrarmos
respostas de curto, médio e longo prazo às mais diversas demandas que se
impõem na busca de um futuro de qualidade para as atuais e próximas
gerações de nosso Município.
Assim, o que nos orienta majoritariamente é debater questões que
envolvam, entre outras, projetos e investimentos em saúde comunitária de
qualidade, educação formadora – já nas series iniciais bem como acadêmica,
técnica ou profissionalizante, assistência social integradora, infraestrutura e
urbanismo, desenvolvimento econômico com foco na geração de emprego e
renda, crescimento sustentável aliado à preservação ambiental, mobilidade
urbana como melhora da qualidade de vida, segurança pública como
garantia de bem estar, e cultura, esporte e lazer como politicas de inclusão
social. Contudo, só uma ação conjunta de governo e sociedade civil poderá
enfrentar os macros problemas relacionada à busca da sustentabilidade
econômica, social e ambiental.
Todos esses aspectos tenho certeza, marcam e determinam um novo ritmo
para a nossa cidade, e sob esse complexo cenário de mutação cênica e social
é que buscamos nos debruçar para oferecer, de forma ordenada e clara, o
resultado de uma vivência democrática, elaborado com a efetiva e inédita
participação das comunidades urbana e rural, por meio de vivências, onde
foram colhida as sugestões em uma série de encontros e conversas nos lares
nos diversos bairros da cidade e na zona rural do nosso Município.
Por tudo isso é com grande satisfação que em nome da ampla coligação que
nos apoia trazemos a público o nosso Plano de Governo para
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Augustinópolis, que pretendemos implantar no mandato de 2017 a 2021.
Sendo este um documento que firma nosso compromisso com os moradores
de todas as partes da cidade bem como em toda extensão do território
municipal, sempre buscando ações que permitam melhorar a qualidade de
vida de todos, podemos com confiança e respeito, assumir o compromisso de
dar cumprimento às metas e ações que constam deste Plano de Governo.
Reitero que o Plano de Governo do PRB, PPS, PT, PDT, PSC, SD e DEM
2017-2021 para a cidade de Augustinópolis exigirá todos os nossos esforços.
Esforços esses que significa a vitória dos que ainda se permitem sonhar com
uma cidade segura, com serviços públicos de qualidade e justiça social.

JÚLIO DA SILVA OLIVEIRA
Augustinópolis/TO, julho de 2016.
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1. INTRODUÇÃO
Este Plano de Governo consolida as propostas para um mandato do PRB
frente à Prefeitura de Augustinópolis, constituindo o compromisso do
candidato JÚLIO DA SILVA OLIVEIRA e dos Partidos que formam a
coligação que o apoia PPS/ PT/ PDT/PSC/SD/DEM.
A elaboração do Plano considerou os pontos programáticos do PRB e
incorporou as contribuições dos Partidos que fazem parte da coligação. O
Plano de Governo tem por objetivo levar para a sociedade Augustinopolina
uma proposta diferente e um jeito novo de governar, e mostrar que é
possível se implementar politicas públicas com responsabilidade e
compromisso, que visa a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida
do nosso povo, é um plano participativo onde varias pessoas e seguimentos
da sociedade poderão dar suas sugestões, já que é com o povo e para o povo
que pretendemos administrar. Valeu-se, também, da experiência acumulada
do candidato JÚLIO DA SILVA OLIVEIRA a frente da Secretaria de
Administração e Secretaria de Controle Interno do Município de
Augustinópolis no período 2009/2012, o que representa enorme vantagem na
transição para a nova administração municipal.
Neste documento estão estabelecidas as diretrizes e estratégias de governo e
as suas respetivas características de gestão, assim como as principais ações
propostas em cada setor de atividade, cuja, visão contempla as soluções
para os problemas da população de forma democrática, garantindo o
desenvolvimento integrado do Município.
As propostas setoriais foram elaboradas por técnicos e pensando na
coletividade dos munícipes. Para cada setor de atividade da administração
municipal foi feito um diagnóstico sucinto da situação em Augustinópolis,
uma avaliação das principais ações desenvolvidas nos últimos 08 (oito) anos
e a relação das propostas setoriais para os próximos cinco anos.
2. DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO
Acreditamos que a razão básica de atuação de qualquer administração
pública deve ser a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com
atendimento adequado das necessidades básicas e respeito à dignidade.
Decorre desta crença o reconhecimento da importância de atuar no sentido
de diminuir ou eliminar as desigualdades entre cidadãos e entre regiões e ou
setores de nossa cidade. Esta é a diretriz básica considerada na elaboração
deste Plano de Governo.
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Outra diretriz da maior importância é a adoção do desenvolvimento
sustentável para Augustinópolis. É fundamental que os recursos naturais do
Município sejam colocados a serviço da criação de oportunidades de
emprego e renda, dentro de uma perspectiva de preservação ambiental.
A eficiência da administração municipal será buscada com a adoção dos
recursos adequados de tecnologia da informação, reduzindo os gastos e
tornando mais ágil a atuação da administração governamental. Todas as
unidades organizacionais da estrutura da Prefeitura deverão dispor de
recursos da Internet para agilizar a tramitação dos processos e garantir
maior transparência dos atos e ações da gestão.
2.1. ESTRATÉGIA OPERACIONAL BÁSICA
A administração municipal necessariamente tem que trabalhar com dois
horizontes: além de se obrigar a manter em nível adequado os serviços de
rotina prestados à população, tem que preparar o futuro da cidade, com alta
qualidade de vida e preservação do meio ambiente.
Na elaboração deste Plano de Governo esses aspectos foram considerados. A
Prefeitura manterá os serviços prioritários nas áreas de atuação (saúde,
educação, limpeza pública, manutenção de ruas e praças, cultura, esporte e
lazer etc...), buscando aperfeiçoar aqueles que são insuficientes em
qualidade ou quantidade. Paralelamente vai promover a discussão das
diretrizes para o crescimento da cidade sem o comprometimento da
qualidade de vida. Considerando o acima exposto, elegemos as seguintes
prioridades para a atuação da Prefeitura:
 Constituição de um Núcleo de Planejamento Estratégico para
pensar e propor soluções para os problemas da cidade
composto pela Secretaria de Administração e Planejamento,
em parceria com as diversas secretarias.
 Implantar o Projeto Zoneamento da Cidade para identificação dos
problemas, e ordena-los por temas e prioridades.
 Atuar de forma integrada com a população na solução dos
problemas através do Projeto "PREFEITURA NO
BAIRRO", visando atender as necessidades da população em
cada bairro ou setor segundo suas prioridades.
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 Implementar o modelo de orçamento participativo onde a população
colabore e ajude a discutir os recursos do Município e definir as
prioridades bem como acompanhar a execução das ações.
 Fazer prestação das contas públicas por meio do Portal de
Transparência do Município e através de audiências publica
para que as pessoas possam ficar sabendo como é, onde está
sendo gasto o seu dinheiro e com isso dar total transparência
dos atos e ações da administração.
 Melhorias na área da saúde;
 Melhorias na área da educação;
 Melhoria da mobilidade urbana, com a reformulação e melhoria do
transporte escolar bem como melhoria constante do sistema viário
rural;
 Descentralização administrativa, atribuindo maior autonomia
às Secretarias e Fundo Municipais;
 Implementação do Plano Diretor Participativo;
3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:
Na administração pública é preciso está continuamente aprimorando a
qualidade dos serviços visando alcançar sua missão precípua que é de
melhor atender as reais necessidades da sociedade. A gestão de projetos
apresenta-se como uma alternativa essencial para proporcionar esse ganho
de qualidade e efetividade no setor público.
A própria definição de projeto remete à ideia de programar, planejar e
executar as tarefas de forma estruturada, por pessoal qualificado, com
objetivo claro e definido, cronograma e orçamento conhecidos, além do
prévio estabelecimento de controles e indicadores para avaliação dos
resultados a serem alcançados comparados em função dos previstos. Essas
prerrogativas fazem do gerenciamento de projetos instrumentos a serviço da
governança, que prima entre outros princípios pela efetividade,
economicidade, eficiência, transparência e prestação de contas.
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3.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA:
Augustinópolis, uma cidade moderna e eficiente.
DIRETRIZES DO EIXO
Buscaremos uma gestão pública integrada e efetiva, que concretize
mudanças na vida da população com politicas de modernização
administrativa que garantam qualidade, agilidade e eficiência no
atendimento público, valorizando os servidores e servidoras e colocando o
cidadão como foco de toda politica realizada.
PROPOSTAS:
 Modernização da estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Augustinópolis.
 Constituição da Mesa Permanente de Negociação com os servidores
e ou seus representantes, para revisão de salários, elaboração de
plano de carreira, realização de concurso público para
suprir as necessidades do quadro da gestão municipal.
 Implantação dos reajustes salariais de forma programada.
 Atualização do Cadastro de Imóveis do Município.
 Implantar o Projeto “IPTU” Premiado.
 Implantação do Programa “PREFEITURA NO BAIRRO”.
 Auditoria das contas da Prefeitura em um prazo de
seis meses para análise dos contratos sob suspeita.
3.2. PATRIMÔNIO MUNICIPAL
PROPOSTAS:
 Fiscalização permanente e manutenção do Patrimônio Público
Municipal.
 Manutenção do patrimônio com recursos próprios e complementados
com recursos obtidos dos Governos Federal e Estadual na sua
manutenção e melhoria.
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3.3. DEMOCRACIA, CIDADANIA E TRANSPARENCIA.
Augustinópolis, uma cidade para todas as pessoas.
DIRETRIZES DO EIXO
Nossa modernização administrativa visa à construção de uma gestão
pública planejada, eficaz e eficiente, que faça “mais com menos” e aumente
os investimentos públicos. Cuja forma de governa seja transparente,
participativa, descentralizada, inclusive fisicamente, e ética, com
planejamento e monitoramento de projetos no interior do governo e pela
sociedade, construindo um sistema de indicadores e um plano de metas
transparentes. A nova gestão pública proposta pelo PRB tem como foco das
suas ações o cidadão e cidadã, o que significa concentrar os esforços em
politicas como controle social participativo, com o intuito de prestar
serviços públicos de qualidade aos Augustinópolis (as).
Quanto ao emprego dos recursos públicos, é utilizar das ferramentas de
novas tecnologias de informação e comunicação para garantir um maior
acesso do conjunto dos munícipes aos serviços públicos e ampliar os meios
de controle social. Para isso, além da revitalização propomos o
empoderamento dos Conselhos Municipais setoriais diversos, assim como
suas respectivas Conferenciais Municipais, bem como criar, recriar ou
implementar outros meios de controle, como ouvidorias e corregedorias.
É preciso também investir na valorização dos servidores e servidoras
municipais, buscando a criação de perspectivas de crescimento profissional,
de forma tanto a manter o atual quadro quanto a tornar atrativa a carreira
pública para profissionais gabaritados, necessários para o aperfeiçoamento e
qualificação do serviço público prestado à população.
Transparência e participação social é o compromisso que a gestão do PRB
fará com os munícipes. No nosso governo vamos incentivar a participação e
o controle da sociedade civil na execução do orçamento municipal. Para
efetivar esse padrão de governo, é preciso radicalizar no processo
democrático, e pensando na participação da sociedade é que o governo de
JÚLIO DA SILVA OLIVEIRA avançará nas politicas de transparência e
democratização da cidadania pelo futuro da cidade, Augustinópolis precisa
ter a participação social de fato e de direito no planejamento e decisões no
processo de gestão de nosso Município.
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PROPOSTAS:
 Apoio financeiro e demais recursos aos Conselhos de Políticas
Públicas e Criação de Comissões e ou Conselhos de Bairros.
 Criação e implantação da Ouvidoria no Município.
 Criação da Controladoria Geral do Município (CGM)
 Criação da Comissão de Ética Municipal.
 Incentivar a participação e o controle da sociedade civil
organizada na execução do orçamento municipal.
4. ECONOMIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.
Augustinópolis, uma cidade polo e empreendedora.
DIRETRIZES DO EIXO
Augustinópolis é o 3º principal Município do extremo norte tocantinense e a
13ª maior cidade do Estado do Tocantins. A "Capital do Bico", jovem
cidade de 34 anos, é polo de uma microrregião que abrange 14 Municípios
com um contingente populacional de 137.523 mil habitantes, sendo 09
Municípios circunvinhos somando um contingente populacional de 109.177
mil habitantes que integram a microrregião norte do Estado.
Nossa cidade nos últimos 08 (oito) anos aumentou médio do PIB a nível de
Estado em 16%, ocupando assim a 26ª (Vigésima sexta) posição no ranking
do Estadual. Segundo dados do Governo Estadual e IBGE, o setor de
serviço até 2013 representou 70,2% do valor adicionado total, com ênfase
para a Administração Pública, que configurou um percentual de 62%, como
se vê é o maior empregador do Município. A indústria constituiu um
percentual de 19,8% do valor a maior representatividade no Município,
sendo o que mais cresceu principalmente a indústria de construção civil.
O que propomos e incrementar e continuar incentivando o
empreendedorismo por meio da criação de novas áreas industriais e do
aumento da oferta de microcrédito, oferecendo capacitações e treinamentos
aos empreendedores individuais e de MPEs e apoio na promoção de eventos
que estimulem a economia local.
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PROPOSTAS:
 Apoiar as iniciativas e propostas da ACIATO (Associação
Comercial e Industrial de Augustinópolis), nas suas iniciativas
comerciais e industriais para qualificar a mão de obra, apoiando
cursos técnicos em parceria com o SENAI, SESI, FIETO,
SEBRAE, SENAR e outros para o aquecimento da economia
local.
 Viabilizar recursos por meio de parcerias com o governo Federal e
Estadual, para a implantação do Parque Industrial, com a finalidade
de estimular a instalação de indústrias gerando emprego e renda.
 Fomentar e divulgar o nosso Município para atrair
investimentos no setor Comercial, Industrial e Agroindustrial
em parcerias com a FABIC, UNITINS, SEBRAE, AGROTER
e outros.
 Preparar as propriedades rurais modelo e capacitar os proprietários
para receberem visitas técnicas e trocas de experiências no setor.
 Apoiar o Sindicato Rural de Augustinópolis, bem como
incentivar eventos como EXPOAGRA e Dia do Agricultor.
 Reestruturar e apoiar a Sala do Empreendedor em parceria com o
SEBRAE.
 Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os
projetos para o Micro Crédito em parceria com o SEBRAE.
 Incentivar o comércio local para venda e prestação de serviços ao
setor público (Prefeitura).

 Implantar a praça de alimentação visando implementar e
inserir o comércio de venda de paneladas e outras comidas
típicas com o objetivo fomentar e dar mais visibilidade e
qualidade na venda destas iguarias.
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5. AGRICULTURA E PECUÁRIA
Augustinópolis, uma cidade que apoia e incentiva o homem do campo.
DIRETRIZES DO EIXO
A participação do setor primário na economia de Augustinópolis é inferior a
15% por cento, cabe aqui destaque para o cultivo da mandioca, milho e a
criação de bovinos, sendo este ultimo a atividade de maior participação do
setor com uma representatividade de cerca de 73%. O principal papel a ser
desempenhado pela administração municipal nesta área é o de atuar como
estimulador, estabelecendo um padrão de desenvolvimento rural
sustentável, gerando empregos e renda, elevando a satisfação e bem estar
dos agricultores e consumidores, podendo gerar expressivos ganhos
econômicos, sociais e ambientais.
Devem ser priorizadas ações que permitam prosseguir com a alavancagem
das atividades agropecuárias, principalmente aquelas relacionadas à
agricultura familiar, à horticultura, à bovinocultura de leite e à criação de
pequenos animais, todos eles com ênfase especial na industrialização e no
associativismo de modo a se obter uma maior agregação de valor aos
produtos. A gestão da produção da agricultura familiar e a pecuária ainda
apresenta oportunidades de melhoria, tanto na coleta das informações da
produção, como na assistência técnica, crédito, educação ambiental e na
fiscalização e comercialização do produto. A prioridade deve ser o
estabelecimento de parcerias e trabalhos com os segmentos organizados do
setor, estabelecendo mecanismos capazes de aumentar a produtividade e
garantir a sustentabilidade e comercialização dos derivados da agricultura e
pecuária.
Para o período de 2017 a 2021, além de dar sequência às atividades que já
estejam em andamento, propomos a realização das ações a seguir
relacionadas:
PROPOSTAS:
 Manter trafegável a malha viária das estradas vicinais fazendo
a devida manutenção e recuperações necessárias em toda Zona
Rural do Município para que o trafego de pessoas e escoamento
de produtos não seja prejudicado ou interrompido.

PLANO DE GOVERNO AUGUSTINÓPOLIS – 2017/2021

Página 12

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P. R. B.
 Elaborar e propor projetos de água potável através de perfuração de
poços artesianos e canalização da rede de água, conforme demanda de
cada localidade/assentamento junto aos órgãos federais e estaduais
como a FUNASA e através de Convênios e ou Emendas parlamentar.
 Estabelecer parceria da Secretaria de Agricultura e as
Associações de pequenos produtores do Município para que
tenham maior participação nos programas do Governo Federal,
como compra direta, mais alimentos e outros, bem como linha
de crédito existente.
 Buscar junto ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) a
possibilidade de ampliar a quantidade de famílias a serem atendidas
para que mais pessoas tenham acompanhamento técnico, conforme o
ramo de atividade de cada um.
 Propor junto aos agricultores a prática do cooperativismo,
conforme as características de cada setor da cadeia produtiva,
visando a diversificação da produção, a busca de
comercialização e mercado, e assim melhorar a renda e
consequentemente a qualidade de vida dos produtores.
 Construir a casa de farinha da sede do Município, fazer a recuperação
e manutenção das demais casas de farinhas já instaladas nos
assentamentos da zona rural do nosso Município e fomentar a
produção de farinhas “produção artesanal”, possibilitando aos
pequenos agricultores melhoria da renda e qualidade de vida.
 Reativar a Agroindústria de Augustinópolis em parceria com o
governo estadual
6. PECUÁRIA
PROPOSTAS:
 Dar total apoio aos pecuaristas do Município e suas
organizações produtivas.
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 Apoiar as ações e eventos promovidos pelos pecuaristas bem como
festas e feiras de exposições, uma vez que estas ações trazem para o
Município melhoramento do rebanho e a implementações de novas
tecnologias e mobilização da economia local.
 Ajudar na busca de alternativa na expansão e qualificação de
produtos oriundos da pecuária, no objetivo de fortalecer o setor
com o intuito de superar toda demanda interna e externa.
 Trazer para o debate todos os produtores rurais na discussão de um
modelo de desenvolvimento local sustentável para o Município que
vise principalmente à melhoria da qualidade de vida das pessoas
envolvidas.
7. TRANSPORTE E TRÂNSITO
Augustinópolis, uma cidade solidaria e inteligente no transito.
DIRETRIZES DO EIXO
Uma característica comum de cidades inteligentes é a aplicação de soluções
eficazes e sustentáveis para o desenvolvimento do trânsito e mobilidade
urbana. Augustinópolis por meio de nossa gestão apresentará a curto, médio
e longo prazo avanço nas ações constante de nosso plano de governo com
foco para um futuro a cada dia melhor.
A humanização do trânsito está entre as prioridades nessa área. Vamos
implantar um amplo programa educativo, com abordagens de orientação a
crianças, jovens e adultos de todas as idades, com o objetivo de resgatar
valores de respeito e solidariedade no trânsito e de reduzir acidentes.
PROPOSTAS:
 Implantar o Projeto “Trânsito para o Cidadão”
 Aprimorar os serviços de táxi, de transporte de escolares e de
fretamento.
 Implantar sinalização viária horizontal, vertical e semafórica
“quando e se necessária”.
 Implantar programa permanente de educação para o trânsito voltado
para crianças em idade escolares e adultas em geral, ou seja,
PLANO DE GOVERNO AUGUSTINÓPOLIS – 2017/2021

Página 14

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P. R. B.
pedestres, condutores e passageiros.
 Criar e implantar programa de segurança para o pedestre,
inclusive no entorno das escolas.
 Construir em local adequado a Rodoviária do Município com vistas a
oferta comodidade e conforto aos usuários do transporte
intermunicipal e interestadual de ônibus e o transporte alternativo de
vans e micro-ônibus.
8. SEGURANÇA PUBLICA
Augustinópolis, uma cidade ordeira e acolhedora.
DIRETRIZES DO EIXO
As politicas de Segurança Pública têm como objetivo garantir a qualidade
de vida e tranquilidade dos cidadãos e cidadãs, é investindo em parcerias
com o governo estadual, na modernização e otimização das condições de
trabalho, na repressão qualificada da criminalidade, na prevenção social do
crime e das violências e construção da cultura de paz que pretendemos
trabalha a questão da segurança publica em nosso Município. A
implementação dessas ações deverão contribuir para o enfrentamento de
todas as formas de violência.
Para o período de 2017 a 2021, pensamos a segurança a partir das propostas
a seguir relacionadas:
PROPOSTAS:
 Apoiar programas de apoio ao jovem dependente químico e
atuar em parceria com o Conselho Tutelar, Ministério Público
Estadual, Defensoria Pública, Policia Militar e Civil visando o
cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente na
proibição de venda de bebidas alcoólicas, armas e outros
produtos para menores de 18 anos.
 Criar o programa Vizinhança Solidária, com o objetivo de prevenir os
atos de desrespeito à convivência, procurando agir coletivamente nas
comunidades em defesa da moral e bom costume.
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 Programar parcerias com órgãos de segurança publica para
implantar a guarda municipal.
 Dar apoio as Policias Militar e Civil quando no exercício de suas
funções no que couber à administração publica municipal,
respeitando a autonomia das respectivas instituições.
9. CULTURA
Augustinópolis, uma cidade criativa e inovadora.
DIRETRIZES DO EIXO
Pensando a cultura, para além das artes e letras, como os modos de vida, as
crenças, os valores, as práticas e os hábitos de um povo. O fazer cultura
somente encontrará êxito em uma visão ampla de desenvolvimento, tendo a
cultura como centro das estratégias urbanas, nas quais estão fortemente
interligados os espaços econômicos, social, cultural e humano, que
contribuem para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, minorar
desigualdades sociais e promover a inclusão.
O cerne de todas essas ações mostra o caráter permanente e formador da
cultura, e expressa preocupação com a qualidade de vida do cidadão em
cidades onde as interações sociais são cada vez mais complexas e plurais.
Em outras palavras, a cultura nos ampara na convivência da vida coletiva,
além de nos auxiliar na percepção de que somos parte de uma sociedade que
tem identidades, práticas e hábitos preservados e transformados
constantemente. Assim, a cultura concentra-se em um movimento dinâmico
e inacabado, gravado em um espaço e um tempo.
Buscamos com nosso Plano de Governo para Cultura ampliar os alcances de
atuação até então, com foco na cidade pensada de forma integral, visando o
aprimoramento e a interrelação dos programas, bem como a criação e o
diálogo com as novas possibilidades. É o que pretendemos fazer a partir das
propostas que segue.
PROPOSTAS:
 Criar o Programa Rede Cultural, destinado a incentivar e
subsidiar a permanência de grupos culturais de reconhecida
importância para identidade cultural do nosso Município.
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 Criar o Programa Municipal de Fomento às Artes, para apoiar
iniciativas nas linguagens teatral, musical, literária, coreográfica,
plástica e das culturas populares tradicionais e contemporâneas.
 Promover a manutenção, revitalização e implantação de novas
áreas de lazer, atendendo aos locais carentes.
 Preparação de músicos, cantores, no âmbito do Município.
 Fomentar os eventos culturais de conhecimento notório e
popular, como Aniversário da Cidade, Festas Juninas, Festejo
do Santuário de Santa Rita de Cássia e eventos evangélicos
entre outros.
10. JUVENTUDE
Augustinópolis, uma cidade do presente projetando o futuro.
DIRETRIZES DO EIXO
O nosso Programa de Governo tem como diretriz para a juventude
estruturar politicas públicas que garantam seu desenvolvimento integral,
garantindo a autonomia o protagonismo juvenil e a possibilidade de viver
plenamente sua juventude e pensar o desenvolvimento da cidade.
A juventude de Augustinópolis precisa ter condições de acesso à cultura,
esporte, lazer e educação. Enfim, a uma vida plena e segura em nosso
Município, construindo aqui suas vidas.
PROPOSTAS:
 Elaborar o Plano Municipal de Juventude, que dará
as diretrizes para as políticas públicas a serem realizadas.
 Construir o Mapa da Juventude da cidade para compor um
diagnóstico sobre a situação dos jovens do Município e entender os
principais aspectos de vulnerabilidade e demanda juvenil.
 Criar um Plano de Qualificação Profissional para a juventude em
parcerias com órgãos e seguimentos da área como SESI, SEBRAE
entre outros assegurando suporte técnico de qualidade e
capacitação necessária para subsidia o primeiro emprego.
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 Fomentar a criação de cursinho e polos presenciais de ensino superior.
 Implementar e potencializar o Centro de Referência da
Juventude, visualizando a integração e articulação dos jovens.
 Criar o “VAI JUVENTUDE” um edital que premia iniciativas
individuais e coletivas de jovens nas áreas de cultura, esporte, lazer e
educação.
 Inserir Augustinópolis nas principais politicas voltadas para a
juventude disponíveis no governo federal, como o Projovem, o
Pronatec, o Ciências sem fronteiras, os pontos de cultura e as
estações de juventude. Essas são políticas públicas voltadas
para a complementação escolar, a formação profissional e o
fortalecimento da cidadania.
11. ESPORTE E LAZER
Augustinópolis, uma cidade de aptidão pelo esporte e inclusão social.
DIRETRIZES DO EIXO
As estatísticas mostram que os projetos sociais vinculados ao esporte
reduzem significativamente a evasão escolar e aumentam o índice de
aprovação colegial entre os estudantes esportistas. A integração das
políticas de esporte, lazer e educação se traduzem na construção da
cidadania plena e na geração de novas oportunidades, refletindo
diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.
Traçaremos um plano que crie condições para recuperar o prestígio da
cidade nos esportes amador, difundido os valores do esporte para todos os
munícipes, favorecendo o acesso e a permanência nas práticas corporais, e
garantindo o direito a um lazer de qualidade.
PROPOSTAS:
 Implantar o Projeto Cidade do Esporte, em parques e praças,
promovendo oficinas e aulas das diferentes manifestações
culturais e esportivas e construindo pistas para caminhada,
playground, áreas para atividades corporais ao ar livre e
formação da comunidade, além de quadras e campos
esportivos.
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 Criar o projeto de lazer nos bairros como fator de inclusão social,
levando divertimento a todas as regiões da cidade, em especial as
mais carentes.
 Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais,
começando pela iniciação esportiva, passando pela
disseminação do esporte em larga escala e em diferentes
modalidades, até a descoberta de talentos para o esporte
competitivo.
 Valorizar as demais dimensões do esporte: amador (por meio das
respectivas ligas, clubes e demais organizações), recreativas.
 Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência
coletiva e democratizar o uso dos campos destinados à sua
prática.
 Fomentar o Campeonato Municipal de Futebol Amador masculino e
feminino.
 Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a
abertura das escolas públicas nos fins de semana, realizando
atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão,
oficinas culturais, videoteca e palestras de interesse da
comunidade.
 Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do Esporte
e do Lazer, em parceria com os projetos sociais, Faculdades e
programas dos governos federal e estadual.
 Fomentar as escolinhas já existentes no Município para
fortalecer o incentivo da prática esportiva criando um processo
de formação esportiva e apoio ao atleta que eventualmente
venha a ser classificado em peneiras e pretendem exercer a
atividade em outros Estados da Federação, garantindo a
participação feminina neste processo.
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 Promover o esporte amador como: futebol na categoria principal,
veteranos e infanto juvenil, e, em outras modalidades como xadrez,
vôlei, tênis de mesa, futsal e efetuar torneios municipais.
 Promover o resgatar eventos esportivos que já foram tradição
como os Jogos do Tocantins.
 Dar manutenção necessária aos campos de futebol no interior e na
sede da cidade para que os torneios ou campeonato não sejam
interrompidos por falta de espaço físico.
 Disponibilizar a estrutura do Município para facilitar o
transporte das equipes que precisarem se deslocar para outras
localidades.
 Organizar o Forúm do Futebol para em conjunto com a Liga de
Futebol Amador e os clubes existente da cidade possamos planejar a
revitalização, gestão e democratização do uso dos campos, bem como
a organização de campeonatos municipais em diversas categorias.
11. SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
Augustinópolis, uma cidade planejada e sustentável.
DIRETRIZES DO EIXO
As Leis Federais nº 11.445/07 e nº 12.305/10 consolidaram um novo marco
regulatório para o saneamento básico, contemplando os seguintes setores:
abastecimento de água; esgotamento sanitário; drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas; limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
Neste novo cenário, o Município passou a figurar como principal
protagonista da gestão do saneamento em seu território, ficando ao seu
encargo, em caráter indelegável, o planejamento das ações.
A Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente se constitui no
órgão do Município responsável pela definição, coordenação e gestão dessa
política. A área de Saneamento Básico abrange as atividades de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta
de resíduos sólidos. O abastecimento de água em nosso Município é feito
predominantemente pela concessão à empresa ODEBRECHT
AMBIENTAL. O esgotamento sanitário é de responsabilidade da mesma,
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dos quais a comunidade é pouca assistida pela ODEBRECHT
AMBIENTAL, o déficit de atendimento é de aproximadamente 90%. A
drenagem urbana é falha, não existindo cadastro adequado para o
planejamento da manutenção. A coleta de resíduos sólidos é feita pelo poder
Público municipal e a destinação final destes resíduos ainda deve ser
considerada inadequada. Em relação ao Plano de Saneamento Básico,
quando de sua criação e implantação em nosso governo será estabelecidas
metas de curto, médio e longo prazo, num horizonte de 14 anos, visando
universalizar o acesso aos serviços básicos de saneamento.
Augustinópolis precisa ser referência em nossa região na gestão de resíduos
sólidos, coleta seletiva do lixo, saneamento ambiental e politicas para o
meio ambiente com investimentos e qualidade dos serviços. Isto significa
que a administração do PRB precisa ter um papel inovador na busca de
politicas públicas e soluções para uma cidade sustentável. É preciso ter uma
gestão de qualidade na prefeitura, implementando novas ações na busca de
sustentabilidade em Augustinópolis.
PROPOSTAS:
 Elaborar e implantar a Política Municipal de Gestão e
Saneamento Ambiental.
 Controlar a disposição de resíduos sólidos industriais, hospitalares e
domésticos.
 Realizar campanhas educativas sobre o acondicionamento e
disposição correta do lixo que será utilizado para reciclagem,
reutilização, reaproveitamento.
 Apoiar e incentivar a criação de cooperativa relacionada a coleta
seletiva do lixo na cidade, para reciclar, reutilizar e reaproveitar os
materiais.
 Implantar por meio de parceria com os agentes horticultores o
sistema de compostagem de lixo orgânico para fornecimento de
adubo aos agricultores familiares.
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12. MEIO AMBIENTE
Augustinópolis, uma cidade que preserva e respeita o meio ambiente.
DIRETRIZES DO EIXO
O Município de Augustinópolis, cidade central do extremo norte do Estado
conhecida como “bico do papagaio”, cujo bioma predominante é o cerrado,
tem aproximadamente mais de 50% (cinquenta porcento) de sua área não
edificáveis, em razão das restrições latifundiárias, ambientais e
urbanísticas. Esse perfil deve determinar políticas públicas exemplares que
fomentem a preservação ambiental e garantam aos cidadãos uma boa
qualidade de vida.
O censo demográfico estimado de 2015 do IBGE confirma uma população
de 17.627 mil habitantes, demonstrando que Augustinópolis triplicou o
numero de habitantes em menos de 20 anos, os reflexos desse crescimento
são verificados na paisagem urbana bem como nas demandas por serviços
públicos.
Nesse contexto as metas a serem alcançadas passam pela manutenção da
qualidade de vida da população, a preservação das áreas de proteção
ambiental, o ordenamento urbano e o resgate da confiança no Poder
Público Municipal em relação ao controle do crescimento urbano da
cidade. No Programa de Adoção de Áreas Verdes Públicas, na modalidade
de parceria público privada, serão assinados Termos de Adoção, visando à
revitalização paisagística e a manutenção dos espaços públicos. Será
realizado o plantio de mudas do tipo herbáceas e espécies arbóreas no
Município, nos próximos cinco anos. Será exercido rígido controle no
âmbito municipal na ocupação irregular das áreas de preservação
permanente. No período de 2017/2021, além de dar continuidade e ampliar
os programas e projetos em andamento, iremos propor a realização de
diversas outras ações para garantir a qualidade do meio ambiente no
Município de Augustinópolis.
PROPOSTAS:
 Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente.
 Implantar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal em
conformidade e integrado ao Sistema Nacional de Meio Ambiente
(Sisnama) e ao sistema estadual.
PLANO DE GOVERNO AUGUSTINÓPOLIS – 2017/2021

Página 22

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P. R. B.
 Implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental,
oferecendo respostas mais rápidas ao empreendedor.
 Implantar Políticas públicas locais para a construção de uma
consciência ecológica e ambiental.
 Criação de programas que estimulem práticas industriais e
comerciais que expressem práticas e estímulos à proteção do meio
ambiente.

 Incentivar programas escolares que premiem as boas práticas
ambientais nas escolas.
 Incentivar e apoiar os grandes eventos na cidade que marquem
datas comemorativas relativas à defesa do meio ambiente e da
vida como um todo.
 Promover uma ampla discussão sobre a responsabilidade de todos em
manter uma cidade limpa e saudável para se morar.
 Evitar o uso de agrotóxico na limpeza de praças, ruas e
logradouros para não contaminar o solo e o ar que vamos
respirar.
 Criar mecanismo de orientação sobre o dia, local e horário que devem
se desfazer do lixo acumulado em suas residências.
 Estabelecer parcerias com órgãos de preservação ambienta
Estadual e Federal para que sejam conservadas as APPs, as
nascentes, as florestas e mata ciliar.
 Criação de uma área verde (Parque).
13. INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA.
Augustinópolis, uma cidade planejada para os próximos 14 anos.
DIRETRIZ DO EIXO
Nos próximos cinco anos, vamos preparar o caminho de crescimento dos 16
anos que virão, quando nossa jovem cidade chegará aos seus 50 anos
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(quinquagésimo aniversário). Esta preparação envolve pesados
investimentos em infraestrutura, com destaque para o PDI (Projeto de
Desenvolvimento Integrado) que elaboraremos e buscar financiamentos ou
recursos junto aos governos federal e estadual para que possamos implantálo.
O que queremos por meio da gestão do prefeito JULIO DA SILVA
OLIVEIRA é uma Augustinópolis prospera e futurista e que se torne na
principal cidade do interior do nosso Estado, referência regional em vários
setores da economia e políticas públicas. Este crescimento precisa ser
amparado por uma estrutura urbana que lhe dê sustentação, sendo este
nosso próximo grande desafio.
A consolidação do Aeroporto Municipal adequado às necessidades, de nossa
cidade e região, organizado e seguro, transporte público “transporte
escolar” funcional e eficiente, ciclovias interligando os bairros ao centro,
calçadas padronizadas e parques ambientais em nossa cidade. Esses são
exemplos de estruturas essenciais para o crescimento de Augustinópolis que
em nosso governo receberá atenção especial.
A Politica Municipal de investimento em Infraestrutura e Desenvolvimento
urbano de Augustinópolis certamente estará fundamentada na articulação
com as diretrizes e instrumentos estabelecidos no Estatuto da Cidade com o
objetivo de estruturar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade privada, garantindo serviços públicos de qualidade,
equipamentos sociais, espações verdes e de lazer e o acesso à terra para
moradia; adequando o adensamento à capacidade de suporte de meio físico e
da infraestrutura; consolidando a cidade policêntrica, estimulando,
estendendo e qualificando o comércio, as atividades produtivas, o serviço
público, o lazer e a ação cultural nos bairros.
O futuro governo do PRB e partidos da coligação que o apoia articulará
uma politica fundiária aos programas e recursos federais e estaduais
voltadas à urbanização e produção de habitação de interesse social, assim
como ao planejamento urbano realizado de forma democrática e
participativa tanto no âmbito geral como setorial. Tal politica e
planejamento devem prever o uso intenso e democrático de instrumentos
políticos, jurídicos e administrativos que garantam o acesso à terra
urbanizada e à infraestrutura pelos usos habitacional, especialmente de
interesse social, e econômico ambientalmente adequado que agregue
PLANO DE GOVERNO AUGUSTINÓPOLIS – 2017/2021

Página 24

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P. R. B.
emprego e renda, com vista a combater a segregação sócio espacial tornando
assim, nossa cidade menos desigual entre suas classes econômicas.
PROPOSTAS:
 Promover a implantação do Plano Diretor, buscando
compatibilizar a ocupação do solo urbano com diretrizes que
assegurem o desenvolvimento sustentável, e rever a legislação
complementar já aprovada, visando sua simplificação.
 Implantar parques e praças nos bairros mais carentes, dotando-os de
segurança e descentralizando as práticas de cultura, esporte e lazer
promovidas pela Prefeitura.

 Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos
e orientar sua adequada conservação.
 Melhorar as condições de acessibilidade em calçadas e passeios
públicos.
 Expansão e melhoria da iluminação pública.
 Promover junto aos governos Federal e Estadual recursos para
pavimentação das ruas e avenidas que ainda não foram incluídas em
planejamentos anteriores.
 Promover parceria com Secretarias de Estados e Ministeriais
para que seja incluído o Município em projetos que visem a
implantação da rede de esgoto e assim dar mais qualidade de
vida a seus moradores através de saneamento básico
adequado.
 Procurar adquirir terrenos para loteamento e construção de moradia
para as famílias que ainda não tem, mediante cadastro prévio como
forma de beneficiar quem realmente precisa.
 Promover à inclusão das famílias que precisam de moradia no
Programa Minha Casa Minha Vida, sem que seja necessário
promover sorteio e assim resolver o problema habitacional do
Município.
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 Promover a melhoria das instalações físicas do cemitério municipal
como a construção de uma capela e um local adequado os velórios
fúnebres dotados de toda estrutura necessária.
14. SAÚDE
Augustinópolis, uma cidade de promoção e universalização da saúde.
DIRETRIZES DO EIXO
A saúde, direito constitucionalmente assegurado a todos, é o bem maior de
qualquer pessoa. Propiciar saúde a todos implica uma série de ações de
promoção e prevenção no diagnóstico e tratamento de doenças, de forma
universal, integral e equânime.
Em Augustinópolis a rede pública dos serviços de saúde está estruturada em
Cinco (05) Unidades Básicas de Saúde – “UBS’s” e conta atualmente com
cinco (05) equipes de PSF, há uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento
em fase de construção, uma farmácia popular instalada na Secretaria
Municipal de Saúde, conta com o expressivo trabalho dos Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias bem como dos
demais servidores da saude publica municipal.
Tratando a saúde efetivamente como prioridade, a próxima administração
do prefeito JULIO DA SILVA OLIVEIRA pretende aumentar
gradativamente o percentual de recursos próprios destinados à área da
saúde no período de 2017 a 2021 em até 12,%, é um expressivo aumento que
tende a ampliar ainda mais os serviços em saúde aos nossos munícipes com
eficiência e responsabilidade.
PROPOSTAS:
 Criar e efetivar o plano de cargo, carreira e salários dos
servidores da saúde (PCCR).
 Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de
saúde pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que
responda efetivamente à expectativa da população.
 Atender à demanda gerada no Município, dentro do princípio
da universalidade, com atenção integral à saúde, de forma
humanizada e com equidade.
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 Fortalecer a estratégia Saúde da Família, respeitando a base
doutrinária e filosófica do programa e visando uma atuação centrada
na valorização da saúde por meio da “prevenção”.
 Implantar um modelo de gestão em unidades mistas e
unidades básicas de saúde fundada em estabelecimentos de
metas, controle anual dos resultados de gestão, baseado em
indicadores identificados com a participação do governo, dos
trabalhadores em saúde e dos usuários.
 Estabelecer prioridades para investimentos dirigidos à promoção e
prevenção da saúde e à proteção específica da população por local de
moradia.
 Implantação de um Programa permanente dirigido à
manutenção e funcionamento das aparelhagens usadas nas
unidades de saúde, superando a burocracia pública em relação
à recuperação e reposição de equipamentos e instalações.
 Criação de um programa de marcação eletrônica de consultas na rede
municipal de atendimento à saúde dando um fim às filas.
 Ampliação do Programa Saúde da Família, priorizando os
bairros de maior vulnerabilidade, de acordo com os resultados
do zoneamento.
 Implantar, ampliar e fortalecer os programas do Ministério da Saúde
destinado à saúde municipalista.
 Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à
população na rede de saúde (farmácia publica) ou em
domicílio.
 Ampliar e fortalecer o atendimento odontológico nas Unidades
Básicas de Saúde da cidade.
 Reestruturação da Vigilância Sanitária, a partir de
constatação das necessidades levantadas e realizar ações
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preditivas e preventivas.
 Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da
criança e do adolescente, da mulher, do homem, do idoso, do
trabalhador, das pessoas com deficiência, DST/AIDS e de saúde
mental.
 Capacitar os gestores e servidores do órgão central e das
unidades de saúde, objetivando a melhoria da coordenação das
ações, e a prestação dos serviços de forma humanizada e com
qualidade.
 Construir novas unidades de saúde de acordo com o resultado do
zoneamento, visando suprir a demanda da população.
 Implantar o Projeto de Bem com a Vida na Melhor Idade para
promover orientação e prática de atividades físicas no âmbito
das UBSs, como caminhadas, recuperação de cardíacos,
acompanhamento de hipertensos, entre outros.
 Melhorar o atendimento nos postos de saúde para que os usuários
tenham total acesso aos remédios de cunho gratuito e possam
realizar todos os exames solicitados pelo médico, sendo estes
custeados pelo SUS.
 Conseguir mais ambulâncias, ampliar o serviço de pronto
atendimento e ter mais agilidade na locomoção de pacientes
que buscam dos primeiros socorros.
 Criação de núcleos de atendimento, com a construção de espaço
físico onde os médicos possam realizar seus trabalhos sem ter
necessidades de usar escala ou salas improvisadas, isso, onde não for
possível construir postos de saúde.
 Aperfeiçoar as ações dos agentes municipais de saúde,
observando as condições de trabalho no propósito de dar mais
mobilidade e eficiência no acompanhamento às famílias.
 Mais agilidade ao programa Saúde da Família, abrangendo todo o
Município, para que mais famílias sejam atendidas.
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15. EDUCAÇÃO
Augustinópolis, uma cidade do conhecimento, criativa e educadora.
DIRETRIZES DO EIXO
Por fim, resta ainda salientar a nossa prioridade à educação, pois é
no campo da educação que apoiamos
fortemente a nossa concepção
de desenvolvimento. Porém, não em uma educação que se pauta
apenas
na
infraestrutura
material
(bons
prédios,
uniformes e materiais escolares a todos (as) os alunos (as),
considerada por nós, obrigação primeira, mas sim, em uma
educação inclusiva que se volte centralmente a oferecer o acesso, aper
manência e um
ensino
de
qualidade, garantindo
conhecimento
de acordo com o ciclo a todos (as) Augustinópolinos (as) nas fazes
iniciais do pré escolar e ensino fundamental.
O Partido Republicano Brasileiro de Augustinópolis e partidos da coligação
que o apoiam se propõe a construir na área da educação a partir de suas
séries iniciais uma cidade do conhecimento, criativa e educadora, que
traduza uma educação de qualidade social, participativa, sustentável e
tecnológica, com garantia de atendimento aos cidadãos e cidadã de
Augustinópolis, e que valorize os profissionais da educação.
Nessa direção, a politica educacional deve se inspirar nos valores humanos
fundamentais, como solidariedade, sustentabilidade, justiça, liberdade,
respeito, cooperação e equidade na promoção do desenvolvimento e
realização das pessoas e da cidade. Enfim, é fundamental estabelecer novos
espaços de formação critica em uma perspectiva democrática, na qual seja
possível relacionar-se, produzir, sistematizar e socializar conhecimentos e
saberes que se configurem em novas posturas, novas relações, novas esferas
de participação, em um novo patamar para a construção da cidadania.
Numerosas ações serão desenvolvidas no período de 2017 a 2021. Entre elas
destacamos:
PROPOSTAS:
 Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico,
tecnológico e o desenvolvimento de valores éticos por meio de
formações continuadas.
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 Garantir o cumprimento do PCCR.
 Garantir o cumprimento do Piso Salarial Nacional.
 Reorganizar as orientações para a reformulação do Plano Político
Pedagógico, de modo que ele contemple as necessidades,
especificidades e decisões das escolas.
 Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de
educação, de forma a garantir o bom atendimento a todos os
alunos, sem restrição de raça, cor, gênero, religião e portadores
de (necessidades especiais).
 Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação,
juntamente com a formação permanente e a valorização dos
educadores, a reorientação curricular e os métodos de avaliação como
aspectos indissociáveis do processo educacional.
 Construir (buscando parcerias ao FNDE) escolas para eliminar
o déficit de vagas identificado pelo zoneamento visando
atender a demanda do ensino pré-escolar e fundamental.
 Universalizar o acesso a creches, buscando recursos junto ao FNDE
para a construção de creches, nos bairros com maior déficit de vagas.
 Implantar o programa Rede Educação Compartilhada,
articulando Instituições de Ensino Superior e a iniciativa
privada em programas de educação sustentável.
 Implantar Centros Integrados de Educação e Lazer como espaços de
convivência e desenvolvimento de programas educativos,
socioculturais e de lazer, utilizando espaços públicos, praças e outros
logradouros públicos ociosos.
 Manter a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com
critérios de acesso democrático e transparente, promovendo a
permanência dos alunos e desenvolvendo esforços pela
ampliação gradual da oferta.
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 Fortalecer a política de entrega dos uniformes e materiais escolares,
assegurando sua qualidade e prazos de entrega.
 Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede
municipal.
 Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre
temáticas de segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente,
de saúde, de trânsito e outras.
 Enfrentar os fatores de evasão escolar e
especialmente dos alunos jovens e adultos (EJA).

repetência

 Ampliar e qualificar os atuais projetos e programas em andamento:
Bibliotecas Interativas, Laboratórios de Informática, Ateliê de Artes
e Info- Rede.
 Elaborar e implementar um plano de manutenção para os
equipamentos da rede de educação, pensando num espaço que
respeite as necessidades do brincar, de fantasiar e produzir
conhecimento e pesquisa.
 Dar total prioridade a qualquer iniciativa dos professores que vise a
melhoria das condições de trabalho e a qualidade do ensino no
Município. (Proposta da Livre Docência).
 Garantir materiais e equipamentos considerados básicos para o
bom funcionamento das escolas.
 Assegurar a manutenção das escolas, conforme a realidade de cada
comunidade ou bairro do Município para que nada possa vir a
prejudicar a qualidade das aulas.
16. ASSISTÊNCIASOCIAL
Augustinópolis, uma cidade compromissada com o direito de todos.
DIRETRIZES DO EIXO
Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma
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nova possibilidade para o nosso País. E Augustinópolis, sem duvida é o
Município que por meio da gestão do prefeito JULIO DA SILVA
OLIVEIRA estará desenvolvendo um trabalho de excelência no que se
refere ao atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social.
No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e
direito social, ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. Assim,
nossa proposta de governo é continuar fazendo valer o que preconiza essa
importante política e garantir atendimento de qualidade a todas as famílias
que dela necessitam.
Frente aos desafios propomos o desenvolvimento e a continuidade de formas
inovadoras e criativas na sua implementação, gestão, monitoramento,
avaliação e informação.
Augustinópolis embora tenha uma população 17.627 mil habitante convive
e reproduz as desigualdades e mecanismo da exclusão social, cuja
multidimensionalidade esta estreitamente relacionada a baixa renda
monetária e dificuldades de acesso às politicas sociais, o que vale aqui
destacar que Augustinópolis é 16º no ranking com o maior índice de pobreza
em nosso Estado com 56,84% das nossas famílias são consideradas pobres,
atualmente o nosso IDH-M (Indice de Desenvolvimento Humano –
Municipal) é 0,670 que nos posiciona como o 34ª (trigésimo quarto) no
ranking estadual e o numero 2.663ª no ranking nacional (fonte IBGE).
Portanto, consideramos que as marcas significativas para a gestão do PRB,
em Augustinópolis, devam priorizar: ações que consolide uma cidade
socialmente mais justa e com melhor qualidade de vida.
PROPOSTAS:
 Aperfeiçoar o sistema de gestão dos programas de transferência
de renda Federal, Estadual e Municipal para ampliar o
atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.
 Estabelecer estratégias para a implantação do Sistema Único da
Assistência Social eficiente em toda a cidade de Augustinópolis.
 Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a
família, a comunidade e a igreja como parceira na construção
de uma sociedade de moral e de valores civis.
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 Realizar prioritariamente ações da Assistência Social aos
beneficiários dos programas de transferência de renda, visando à
emancipação das famílias.
 Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS) para atender a demanda da
comunidade Augustinopolinas de maior vulnerabilidade.
 Efetivar os Centros de Referência Especializados da Assistência
Social (CREAS).
 Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Risco
(CRPSR).
 Criar mecanismos para que as pessoas que tenham necessidades
especiais sejam atendidas com dignidade e seus direitos garantidos em
lei e sejam respeitados.
 Dar prioridade as pessoas que procuram o poder público a
procura de condições para efetuar tratamento de saúde
especializado fora do Município.
 Verificar a possibilidade de se construir um centro que servirá de
abrigo para idosos que não tenham famílias ou foram abandonados
ou estejam sendo maltratados.
 Restaurar e equipar o Centro de Referência e Assistência
Social para dar mais mobilidade e eficiência aos agentes que
prestam os seus serviços às pessoas que precisam e procuram
esse tipo de atendimento.
16.1. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Augustinópolis, uma cidade do aconchego e abraço.
DIRETRIZES DO EIXO
Experiências concretas de desenhar e aplicar programas inovadores de
fortalecimento da sociedade civil e de promoção da inclusão e
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desenvolvimento, conduzidas por múltiplos atores no Brasil têm aportado
Este Plano de Governo de diretriz especifica é destinado à promoção,
proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes de
Augustinópolis/TO, e representa o compromisso de oferecer prioridade a
essa temática. Possui como finalidade à formulação e implementação de
políticas públicas que assegurem a garantia dos direitos das crianças e
adolescentes, e para tanto foi criado de forma integrada e articulada, dentro
da perspectiva da proteção integral.
O E.C.A. (Estatuto da Criança e Adolescente) sem duvida constitui um
marco na legislação brasileira, ao estabelecer o paradigma da proteção
integral – fundamentais para a estruturação das crianças e adolescentes
como sujeitos e cidadãos e que necessita de atenção especial no investimento
nas políticas públicas de atenção à criança e adolescente.
PROPOSTAS:
 Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social,
Cultura, Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando
prioritariamente a prevenção e a atenção à família.
 Promover articulações com o governo Federal e o Estadual para
aplicação de recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta de
serviços ao adolescente e às suas famílias.
 Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos
programas contra todas as formas de violência decorrentes de
negligência, abuso, maus-tratos, exploração sexual e crueldade
em relação à criança e ao adolescente.
 Privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as
ações voltadas à permanência e ao sucesso na escola.
 Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, para fomento e apoio a planos,
programas e projetos municipais de atendimento protetor à
criança e ao adolescente vítima de violência e ao adolescente
em conflito com a lei, em parceria com os órgãos dos governos
federal e estadual.
PLANO DE GOVERNO AUGUSTINÓPOLIS – 2017/2021

Página 34

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P. R. B.

 Dar condições estruturais moral e física ao Conselho Tutelar para
que crianças e adolescentes não tenham seus direitos violados ou
sofra qualquer tipo de exploração seja moral, sexual ou de trabalho
infantil.
 Promover meios para que os programas de capacitação do
governo como PRONATEC e PROJOVEM sejam mais efetivo
e ampliado no Município para que mais jovens sejam atendidos
e preparadas para o mercado de trabalho.
 Procurar promover diálogo constante com a iniciativa privada local
ou outras que por ventura venham se instalar no Município no
propósito de dar prioridade à mão de obra do jovem que sonham com
seu primeiro emprego.
16.2. MULHERES E POLÍTICA DE GÊNERO
Augustinópolis, uma cidade que propõe cidadania para mais brasileiras.
DIRETRIZES DO EIXO
A promoção da igualdade requer o respeito e atenção à diversidade cultural,
étnica, racial, inserção social, de situação econômica e regional, assim como
aos diferentes momentos da vida. Demanda o combate às desigualdades de
toda sorte, por meio de políticas de ação afirmativa e consideração das
experiências das mulheres na formulação, implementação, monitoramento e
avaliação das políticas públicas.
O acesso de todas as pessoas aos direitos universais deve ser garantido com
ações de caráter universal, mas também por ações específicas e afirmativas
voltadas aos grupos historicamente discriminados. Tratar desigualmente os
desiguais, buscando-se a justiça social, requer pleno reconhecimento das
necessidades próprias dos diferentes grupos de mulheres.
É nesta seara que adotaremos estratégias e intervenções que incorporem as
mulheres como grupo prioritário para desenvolver o combate à
discriminação. Instituiremos politicas que de fato melhorem a qualidade de
vida das mulheres na sociedade augustinopolina e transformem as relações
sociais de gêneros no interior da máquina pública. Desenvolveremos
politicas púbicas especificas para mulheres em articulação com as demais
PLANO DE GOVERNO AUGUSTINÓPOLIS – 2017/2021

Página 35

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P. R. B.
politicas de governo, que promovam a igualdade real entre mulheres e
homens. Assim, nos colocamos em sintonia com um Brasil que cresce e
supera desigualdades e reafirma seu compromisso com as mulheres e toda a
sociedade.
PROPOSTAS:
 Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de
atendimento às mulheres vítimas de violência.
 Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às
mulheres em situação de violência, além de ações que visem reduzir
os índices de violência contra as mulheres no nosso Município.
 Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher
e os serviços de atendimento às vítimas.
 Criar o Centro de Apoio ou Casa Abrigo para mulheres vítimas de
violência. Desenvolver ou ampliar programas e serviços que
contribuam para a reestruturação da vida das mulheres que sofreram
violência doméstica.
16.3. TERCEIRA IDADE
Augustinópolis, uma cidade que envelhece com qualidade de vida.
DIRETRIZES DO EIXO
A cidade de Augustinópolis registra uma das maiores população de pessoas
com faixa etária entre 50 e 100 anos do bico do papagaio, cerca de 2.578 mil
pessoas entre homens e mulheres, cuja a expectativa de vida é estimada em
72,56 ano (fonte IBGE). Como forma de promover o envelhecimento com
qualidade de vida, a Prefeitura de Augustinópolis, por meio do Fundo
Municipal de Assistência Social de Augustinópolis/SMAS, oferecerá aos seus
munícipes com mais de 50 anos politicas publicas voltadas a inclusão social
às pessoas da terceira idade, por meio de adoção aos programas do governo
federal bem como os disponíveis a nível estadual.
E integrada à Secretaria Municipal de Saúde, o Programa da Terceira Idade
tem como objetivo garantir a execução de políticas específicas para a
preservação da saúde física e mental do idoso; promover e estimular
PLANO DE GOVERNO AUGUSTINÓPOLIS – 2017/2021

Página 36

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P. R. B.
estudos, pesquisas e campanhas visando a melhoria das condições de vida
desta parcela da população; interagir com os segmentos municipais,
estaduais e federais, no sentido de fiscalizar o cumprimento da legislação
referente aos direitos do idoso; e opinar nas decisões da gestão municipal
que estejam ligadas aos interesses desses munícipes.
PROPOSTAS:
 Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços
existentes, com ofertas de serviços e atividades de convivência,
incluindo o atendimento específico aos que estão em situação
de vulnerabilidade.
 Incentivar e promover atividades de lazer e turismo para a população
idosa, em consonância com as iniciativas do governo Federal.
 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização
familiar quanto às suas necessidades e direitos.
16.4. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
Augustinópolis, uma cidade de acessibilidades diversas.
DIRETRIZES DO EIXO
O pretendemos é trazer um novo olhar para Augustinópolis em inclusão e
acessibilidade, permitindo que “pessoas que venceram suas limitações físicas e
emocionais exalem um perfume que denuncia que a vida vale a pena ser vivida”
(Augusto Cury).
O Fundo Municipal de Assistência Social/SMAS onde está inserido o
Programa da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida tem por
finalidade promover o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Dessa forma apresentamos
nossas propostas.
PROPOSTAS:
 Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo
Federal de forma integrada às políticas e programas locais para
pessoas
com
deficiência
e
mobilidade
reduzida,
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descentralizando a oferta de serviços.
 Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, pelo próprio poder
público e pela iniciativa privada.
 Adaptar as Escolas para pessoa com deficiência e mobilidade
reduzida.
 Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham
trabalho com este segmento.
 Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
 Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida promovendo a adaptação de calçadas e acessos a prédios
públicos, o transporte especial, o acesso a órteses e próteses e a
capacitação de familiares para a reabilitação baseada na
comunidade, de acordo com o Decreto Federal l5.296/04.

16.5. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Augustinópolis, uma cidade
DIRETRIZES DO EIXO
Buscaremos com as propostas de segurança alimentar promover
ações relativas à alimentação saudável e adequada, visando à
promoção da saúde e à segurança alimentar e nutricional,
contribuindo com ações e metas de redução da pobreza, a
inclusão social e o
comprimento do direito humano à
alimentação
adequada. O avanço no debate e na institucionalização da política
de segurança alimentar e nutricional foi um dos mais expressivos
ganhos observados nas políticas sociais brasileiras dos últimos anos.
Foi em torno do tema da fome a possibilidade concreta e da urgência ética
de sua superação que o Brasil começou a desenhar os seus mais importantes
programas de combate à pobreza como o Fome Zero e o Bolsa Família. Por
meio do compromisso do Estado brasileiro com a universalização de
politicas públicas de com à pobreza e a garantia de acesso à alimentação
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conseguiu-se melhora expressiva nas condições sociais de nossa população,
ai se inclui Augustinópolis, propiciando uma melhor qualidade de vida.
Estamos, portanto, diante do desafio de criar mecanismo e instrumentos
legais que permitam a articulação e coordenação dos diversos programas.
Para tanto apresentamos as propostas para nossa gestão a partir de 2017 a
2021.
PROPOSTAS:
 Articular amplo Programa Integrado de Segurança Alimentar
e Nutricional, implementando a política de segurança
alimentar e nutricional com a política de inclusão social, a
economia solidária e o desenvolvimento econômico.
 Viabilizar a implantação de merenda diferenciada, no sentido de
atender as necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas
escolas da rede municipal.
 Ampliar o acesso da população de baixa renda a alimentos de
qualidade através de parceria com fornecedores e produtores
de gêneros alimentícios.
 Promover cursos de capacitação no processamento de alimentos a
fim de criar renda para populações carentes.
 Promover uma ampla campanha de combate ao desperdício
alimentar, com oficinas para a comunidade.
16.6. HABITAÇÃO
Augustinópolis, uma cidade de moradia digna aos Augustinópolinos (as).
DIRETRIZES DO EIXO
Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua família é o
sonho de muitos cidadãos Augustinópolinos (as), que desejam também ter a
garantia de que os filhos terão um teto, um amparo, para seguir suas vidas.
Com vistas a atender esses anseios a Prefeitura de Augustinópolis realizará
diagnóstico que aponte o déficit habitacional da cidade e cadastrará as
famílias em busca de novas moradias. Com base na demanda, captaremos
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recursos federais para implantar o maior programa habitacional do
Município.
Nos próximos cinco anos, vamos reforçar o trabalho de regularização
fundiária para titulação das famílias que residem em áreas não legalizadas,
bem como intensificar a construção de novas unidades habitacionais,
reduzindo o déficit habitacional de Augustinópolis.
Para superar essa situação, a política municipal de habitação
de Augustinópolis estará fundamentada no uso eficiente, produtivo
e democrático dos recursos disponíveis. Terá como diretriz o
direito
à
moradia
digna,
com
nível
de
conforto, segurança e infraestrutura
básica
de
serviços.
Será articulada às políticas federais e estaduais e com os segmentossoc
iais buscando o
atendimento
às demandas
diferenciadas.
E
procuremos viabilizar a produção e o aumento da oferta
habitacional popular em áreas da cidade melhor servidas por
infraestrutura, serviços e equipamentos públicos.
PROPOSTAS:
 Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes
linhas de financiamento e ações de parcerias.
 Elaborar o Plano Municipal de Habitação, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano, que deverá definir ações de curto, médio e
longo prazo, por meio da participação cidadã, com atenção especial
para as áreas de assentamentos subnormais, de mananciais e para as
áreas conturbadas.
 Criar as condições para que o Município possa aderir de forma
plena ao Sistema Nacional de Habitação (governo federal).
16.7. TRABALHO, EMPREGO E RENDA.
Augustinópolis, uma cidades de oportunidades.
DIRETRIZES DO EIXO
Augustinópolis se posiciona como o terceiro principal Município do extremo
norte tocantinense populacionalmente é a 13ª maior cidade do Estado com
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17.627 mil habitantes. Jovem cidade de 34 anos é polo de uma região que
abrange 14 Municípios com um contingente populacional de 137.523 mil
habitantes, sendo 09 Municípios circunvinhos somando um contingente
populacional de 109.177 mil habitantes que integram a microrregião norte
do Estado “Bico do Papagaio”.
A gestão do prefeito JULIO DA SILVA OLIVEIRA, pretende elevar a
nossa cidade ao posto de 1ª no bico do papagaio na formalização do trabalho
bem como a que mais emprega e consequentemente melhorar a renda dos
trabalhadores (ras) por meio de estimulo e apoio as micro e pequenas
empresas já existentes e que por ventura venham se instalar em nosso
Município oferecendo-lhes condições em âmbito municipal com o objetivo
de priorizar o emprego da mão de obra local.
Para viabilizar essa temática e incentivar o empreendedorismo por meio da
criação de novas áreas industriais e do aumento da oferta de microcrédito
em parceria com os governos estadual e federal, oferecendo capacitações e
treinamentos aos empreendedores individuais e de MPEs e apoio na
promoção de eventos que estimulem a economia local.
PROPOSTAS:
 Incentivar a criação de cooperativas para reciclagem de
resíduos sólidos
 Articular com empresas locais e regionais para reaproveitamento e
reutilização de resíduos sólidos.
 Apoio aos micros empreendedores, através da Sala do
Empreendedor e parceria com o SEBRAE implantado no
Município.
 Incentivo aos agricultores familiares para o cultivo de hortas e criação
de animais de pequeno porte.
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