
PLANO DE GOVERNO GESTÃO 2020/2024  Juína – MT

CIDADE EFICIENTE, PROMISSORA, E INOVADORA 

“Propomos uma Cidade eficiente,

promissora e Inovadora, nem mínimo nem

máximo, do tamanho adequado, que utilize

ferramentas estratégicas modernas, capaz

de dar respostas à população e que caiba

no bolso do contribuinte.”

1. EFICIENTE

Gestão de resultado e responsabilidade com os recursos públicos;

• Implementação de programas e ações que visem reduzir a burocracia;

• Implementar um sistema de Compliance (combate a corrupção) – lei municipal de 

combate a corrupção.

• Foco na retomada da economia e gestão fiscal no pós pandemia;

• Fim do efeito cascata que permite o aumento do salário de prefeito, vice e secretários. 

(congelamento do salário do prefeito e vice durante todo mandato);

• Valorização do servidor público municipal;

• Promoção de capacitações “In company” para servidores, visando modernização na 

gestão e processos;

• Estabelecer a Lei municipal da liberdade econômica, aos moldes da legislação federal 

adequada a realidade municipal;

• Fortalecimento das ações de transparência e divulgação das ações da gestão;

• Fortalecimento da “ouvidoria” a fim de ter um canal direto e democratico para acesso 

do cidadão com a gestão municipal;

• Realização de audiências públicas e aproximação da gestão com a comunidade, 

visando estabelecer uma gestão participativa;

• Promover o equilíbrio fiscal enxugando a máquina pública;

• Reduzir o número de servidores comissionados e cargos DAS, acabando com o 

famoso “cabide de emprego”;

Gestão pública moderna
Planejamento Gestão participativa Equilíbrio fiscal



2. PROMISSORA (empreendedora e sustentável)

Crescer e se desenvolver. Olhar para o futuro

Infraestrutura e mobilidade:

• Estradas rurais/vicinais: Cascalhamento e manutenção das estradas (rurais e indígenas)

de forma a permitir que os moradores tenham condição de escoar a sua produção e 

transitar livremente tanto na época da seca, quanto na chuva;

• Estudo de viabilidade com pontes de Aço, pontes mistas de aço e madeira e pontes 

mistas de aço e concreto. Custo reduzido, maior durabilidade e rapidez de montagem;

• Substituição de pequenas pontes de madeiras por tubos de aço ou concreto, vizando 

reduzir problemas e resolver o problemas de uma vez;

•Aumentar os investimentos em infraestrutura com destaque para pavimentação de ruas;

• Buscar alternativas baratas e viáveis para redução da poeira nos bairros (asfalto frio, 

CON-AID, entre outros);

• Celebrar convênios/parceiras entre os produtores rurais e secretaria de infraestrutura 

(prefeitura) para a manutenção de estradas rurais; 

• Ampliar a rede de abastecimento de água do DAES, com objetivo de atender 100% 

das residencias com agua tratada.

• Artilucar junto ao DNIT liberação para construção de pista de caminha, ciclovia e 

academias ao livre, bem como bancos e espaço para descaço ao longo do trecho do 

canteiro central da avenida JK (espaço compreendido entre a proximidade do motel e 

saída para castanheira);

• Utilização de recursos da TIP (taxa de iluminação pública) para substituição de postes,

implantando postes modernos e com iluminação LED, gerando economia e permitindo 

que os postes antigos sejam instalados em outras regiões da cidade;

• Urbanização do entorno da lagoa da garça e implentação de área de lazer, banheiros e 

bebedouro.

• Pleitear linha de crédito para implantação de usínas fotovoltaicas (energia solar) em 

prédios públicos;

• Implantação do programa “estrada sem porteiras” que consiste em instalar “mata-

burros “ que visa substituir porteiras e colchetes que dificultam o transporte escolar e o 

escoamento da produção agrícola 



• Adequação dos espaços públicos de acordo a lei da inclusão e acessibilidade, visando 

atendeder as necessidades de pessoas portadoras de deficiência;

Emprego e renda:

• Articular junto a entidades representativas do setor empresarial visando fomentaras 

iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e 

renda;

• Incentivar o empreendedorismo e apoiar a criação de uma incubadora de empresas por

meio de parcerias; 

 • Estudo de viabilidade sobre redução do ISSQN, como forma de estimular os 

prestadores de serviços e atrair novos investimentos;

• Interlocução junto a grupos empresariais de fora, com objetivo de atrair investimentos 

para o município;

• Avaliar a possibilidade de modernização da legislação fiscal, com objetivo de tornar o 

municipio atrativo e competitivo;

• Criar ambiente favorável para que Juína se consolide como polo educacional, de saúde

e prestação de serviços;

Agricultura e pecuária:

• Promover a aproximação entre a classe de produtores rurais e o poder público;

• Incentivar a ampliação de áreas plantadas no município;

• Promover açoes conjuntas com instituições via parcerias visando trazer acesso a 

tecnologia e informação para os produtores rurais.

• Garantir o escoamento da produtividade através de estradas e pontes bem conservadas;

Agricultura familiar: 

        • Aquisição de equipamentos agrícolas;

 • Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura 

Familiar, bem como associações e cooperativas;

• Programa de incentivo a sucessão familiarno campo (manutenção dos jovens no 

campo);

• Parceria com as instituições de ensino (IFMT e outras) e assistencia técnica 

(Empaer)

• Incentivo aos pequenos produtores para recuperação de áreas degradadas com 

auxílio no fornecimento de implementos agrícolas;



• Apoio as associações e cooperativas existentes no município com programas que 

venham de encontro com aos anseios da agricultura familiar;

• Incentivo a cadeia produtiva do leite e promoção do melhoramento genético 

através de parcerias;

• Fortalecimento e ampliação das compras diretas da agricultura familiar através do 

PNAE e PAA (alimentação escolar);

• Mercado da agricultura familiar;

• Programa de incentivo a calagem (aplicação de calcário) e irrigação;

• Fortalecimento das organizações de pequenos produtores nas cadeias do café, 

cacau, banana e bovinocultura de leite;

• Ações voltadas para mulheres rurais da agricultura familiar;

• Fomento a fruticultura e produção de frutas exóticas;

• Parcerias publico-privadas para regularização ambiental (car, prad...) das unidades de 

produção até quatro módulos fiscais (400 hectares) que se caracterizam como pequenas 

propriedades; 

Meio Ambiente:

• Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos e nascentes;

• Promover um levantamento sobre a situação das nascentes do rio perdido e afluentes;

• Realizar ações de preservação e recuperação do rio perdido, responsável pelo 

abastecimento da cidade de Juína.

• Ações de combate e conscientização as queimadas urbanas;

• Otimizar as ações do DELFAM com objetivo de agilizar os processos de 

licenciamento e vistorias;

Habitação:

• Construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit 

habitacional;

• Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas através do REURB;

• Interlocução junto ao INTERMAT com objetivo de resolver o antigo problema e 

acelerar os processos de regularização fundiária;
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3. INOVADORA

A cidade pertence as pessoas. Sociedade com qualidade de vida

Saúde:

• Ampliar o atendimento de especialidades;

• Levantamento das demandas da área da saúde municipal de forma escalonada 

(distritos, bairros, unidades de saúde, UPA e hospita municipal) afim de fazer uma 

"radiografia" no sistema publico de saúde e buscar as melhores alternativas para atender

a população.

• Promover a transparência dos recursos destinados saúde e contemplar as ações do 

conselho municipal de saúde;

• Organizar a estrutura e material humano de forma que permita a coleta de exames 

laboratoriais a domicilio quando necessário;

• Humanização do atendimento e prestação de serviços na casa de apoio em Cuibá;

• Foco no atendimento de Ginecologia e Obstetrícia e acompanhamento pediatrico 

visando diminuir a mortalidade infantil;

• Ampliação do atendimento odontológico e aquisição de únidade móvel odontológica;

       • Realizar parcerias público privadas com hospitais particulares do município com o

objetivo de zerar a fila das cirurgias eletivas;

• Mutirão oftalmológico para crianças em idade escolar e realização cirurgias de 

Catarata/Pterígio para idosos mediante parcerias;



        • Parceria para ampliar o atendimento das demandas da media e alta complexidade;

         •Criar de um programa de agendamento eletrônica de consultas na rede municipal 

de atendimento à saúde, dando um fim às filas. 

• Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na busca de 

mais recursos para o Município;

• Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a 

melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando 

uma postura de atenção e cuidado que responda afetivamente à expectativa da 

população.

•Valorização do profissional da saúde;

Educação: 

• Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção à 

Educação Especial;

• Avaliar a viabilidade de implantação do sistema “Aprende Brasil” da editora 

positivo: Livros didáticos, assessoria pedagógica, formação continuada e plataformas 

digitais.

• Implantação de pelo menos uma escola cívico-militar.

• Promover ainda mais cursos de capacitação dos profissionais ligados à Educação;

•Investir na infraestrutura das instituições 

• Avaliar o déficit de vagas e buscar alternativas para ampliar a quantidade de vagas 

ofertadas a cada ano;

• Avaliar a criação de parcerias público privadas para cobrir a falta de vagas nas 

instituições de ensino municipais na modalidade bosla de estudos.

• Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e 

estadual;

• Adequação da rede municipal para melhor atendimento a pessoas com deficiência;

• Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e adultos.



• Avaliar as condições do transporte escolar e discutir a possibilidade de os ônibus 

escolares voltarem a entrar nas propiedades rurais

• Valorização do profissional da educação;

Segurança pública:

• Embora a segurança pública seja uma prerrogativa do governo estadual será uma 

prioridade da nossa gestão o apoio e busca por recursos e melhorias na estrutura de 

segurança;

• Articulação junto a Secretaria estadual de segurança pública, estado e/ou entidades

da sociedade civil organizada e conselhor municipal de segurança para viabilizar 

uma viatura para reativação do GARRA da política cívil em Juína;

• Investimento e ampliação da rede pública de iluminação, com mapeamento dos 

pontos críticos, visando reduzir a criminalidade;

• Investir em sistemas de video monitoramente em pontos estratégicos da cidade;

• Fortaceler as ações do conselho municipal de segurança pública;

• programas de educação nas escolas em parcerias com órgãos de segurança pública, 
que trabalhem na elaboração de medidas que visem a redução das ações violentas; 

• programas direcionados aos menores infratores para diminuir a chance de eles 
cometerem um novo crime. 

• Atenção especial ao trânsito com operações conjuntas e fiscalização, visando a 
redução da violência no trânsito e prevenção de acidentes;

Politicas de Juventude:

• Gestão junto ao ministério da defesa e chefia do exército no estado de MT para 

retomada do Tiro de Guerra em Juína por se tratar de região estratégica.

• Dar voz ao conselho municipal da junventude e fomentar suas ações e atividades.

• Adesão ao programa “Jovem aprendiz” na esfera municipal, voltado para inserção de 

jovens no mercado de trabalho;

• Promover espaços específicos para que jovens possam utilizar som automotivo sem 

gerar pertubação do sossego;

• Buscar recursos e parcerias para implantação de novos cursos técnicos e superiores no 

município;

Assistência social: 



• Fortalecimento das parcerias com instituições filtantrópicas;

• Garantir o convênios com a escola Pestalozzi, oratório são francisco, entre outros.

• Fortalecer as campanhas preventivas e combate ao uso de drogas, ao trabalho infantil, 

a exploração sexual de crianças e adolescentes e a violência contra mulheres, entre 

outras;

• Oferta de cursos profissionalizantes e capacitações a pessoas em situação de 

vulnerabilidade e mulheres vítima de violencias;

• Fortalecimento das ações do Sistema Unico de Assistência Social (SUAS) e 

valorização do trabalho do CRAS e CREAS

• Criar programa municipal de captação de recursos do imposto de renda, voltados ao 

fundo do idoso e fundo da infância;

• Fomentar projetos assistênciais voltados a infância e adolescência;

• Reativação dos PETIS e fomento aos centros de convicências nos bairros da cidade;

• Fortlaecer as ações do CMDCA e conselhor tutelar;

• Garantir melhoria no atendimento do lar da criança e lar do idoso;

Esporte, lazer   e turismo  :  

• Descentralização das ações de esporte para os bairros;

• Incentivo as associações ligadas ao esporte e liga esportiva municipal;

• Estimulo a competições esportivas com a valorização do atleta local;

• Implantação de escolinhas de futebol e outras práticas esportivas voltadas para 

crianças e adolescentes;

• fomentar a realização de jogos da terceira idade;

• Plano municipal de cobertura de quadras polisportivas;

• Estimulo ao turismo ecológico;

• Valorização do potencial turistico do distrito de Fontanillas;

• Mapeamento e divulgação dos pontos turísticos e potencial local;

• Incentivo ao turismo etnico/cultural e interação com os povos indígenas, permitindo 

alternativa de renda sem impactar a cultura das etnias.

• Busca de recursos para iluminação, ampliação da pista e homologação do aeroporto 

municipal como forma de incentivar a aviação regional.

Cultura:

• Estimulo as atividades e eventos culturais;

• Fomentar as ações pautadas pelo conselho municipal de Cultura;



• Retomada do festival de pesca de fontanillas na modalidade “Pesque-solte”

• Promoção de oficinas culturais (musica, teatro, artesanato) nos bairros da cidade, com 

prioridade a crianças de famílias inscritas nos programas sociais;

• Valorização da cultura local e promoção dos símbolos (Bandeira e Hino);

• Realização de programas de extensão cultural, levando ações como cinemar, teatro e 

oficinas nas praças e espaços públicos.

Saúde Segurança Educação

Esporte e Lazer Inclusão Social Cultura

P.S: O presente documento é uma linha geral de eixos estratégicos a serem trabalhados 

e poderá sofrer alterações no decorrer da campanha conforme forem surgindo demandas

por parte da população.


