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'Quem governa o povo com justiça, 
quem o governa com o temor de Deus,  

é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. 
É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra' 

2 Samuel 23:3-4 
  

https://www.bibliaon.com/versiculo/2_samuel_23_3-4/
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INTRODUÇÃO 

 

A organização e administração de uma cidade deve representar os 

anseios da sua população, suas referências culturais e históricas, assim como 

seu posicionamento político. Com uma gestão dinâmica é possível acelerar o 

desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida do cidadão. Acreditamos que é 

possível o desenvolvimento e geração de riqueza baseado na iniciativa privada, 

respeitando e valorizando a história, as diferentes culturas e o meio ambiente de 

nossa cidade, para que Palmas volte a ser uma cidade de oportunidades para 

todos. 

O funcionamento e a gestão de uma cidade são dinâmicos, necessitando 

de atenção constante da administração. Os gestores devem estar atentos a esta 

necessidade e para isto devem ter uma equipe qualificada e tecnicamente capaz 

para dar as respostas de maneira ágil, eficiente e com visão estratégica. Isto 

permitirá uma gestão eficiente, que resultará na excelência de serviços públicos. 

Chegou o tempo de uma verdadeira revolução organizacional, com uma gestão 

transparente e séria, voltada exclusivamente para os interesses da cidade, com 

compromisso de melhora da qualidade de vida da população. As parcerias 

público-privadas (PPP) precisam ser dinamizadas, sem favorecimentos de 

grupos. A otimização de recursos disponíveis oriundos dos impostos, precisam 

ser monitorados e dotados de indicadores de resultado com foco em 

produtividade. 

Os serviços públicos precisam ser prestados com agilidade e 

transparência, acompanhando a evolução tecnológica. Em tempos de escassez 

de recursos é preciso implantar, em caráter emergencial, um programa de gestão 

inovadora e de qualidade na administração pública. 

Vivemos um momento complexo no país e em nossa cidade, com 

empresas em situação de insolvência e famílias perdendo sua capacidade de 

sustento. Se faz necessário, com urgência extrema, a geração de emprego, 

renda e de oportunidades para a população.  
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O poder público deve ser o indutor de novos negócios e novas empresas 

na nossa cidade, criando processos ágeis e desburocratizando os processos, 

entre eles obtenção de alvarás e licenças. Desenvolver programas de incentivos 

que venham atrair e estimular empresas e industrias dos mais diversos 

segmentos, ativar setores como o da construção civil e turismo, permitindo a 

geração de postos de trabalho, tendo como objetivo maior a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos palmenses. 

Vamos construir uma cidade inovadora, humana e planejada, capaz de 

enfrentar os desafios das próximas décadas, permitindo que Palmas venha 

cumprir aquela que é sua vocação, ser a melhor cidade para se viver no 

nosso país. 
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METODOLOGIA EMPREGADA NO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

GOVERNO 

 

Para a elaboração do presente Plano de Governo para o Município de 

Palmas, quadriênio 2021-2024, criou-se uma Comissão Geral que estabeleceu   

5 pilares para o plano de governo, que são: 

I. Palmas Cidade de Oportunidades; 

II. Qualidade de Vida; 

III. Ciência e Tecnologia; 

IV. Gestão Pública Honesta e Eficiente; 

V. Cidade do Futuro. 

 

I. Palmas Cidade de Oportunidades; 

• Geração de emprego e renda, com atração de empresas e 

industrias dos mais diversos setores; 

• Ativação da indústria do turismo; 

• Fortalecimento da atividade agrícola da zona rural e do cinturão 

verde de Palmas; 

• Geração de emprego, estimulando os setores da construção civil e 

incorporações imobiliárias; 

• Programas de incentivo e recuperação do comercio, com foco no 

pequeno comerciante. 

 

II. Qualidade de Vida: 

• Atenção à família com foco na saúde da mulher, desenvolvimento 

da criança e adolescente, e atenção aos idoso; 

• Infraestrutura, urbanização e mobiliário urbano das quadras. 

• Aperfeiçoamento do atendimento médico e odontológico municipal; 

• Acessibilidade e mobilidade urbana; 

• Incentivar o esporte e estimular a cultura e o Lazer; 

• Universalizar a educação infantil, com a atenção especial as 

creches e escolas de tempo integral; 
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• Moradia, estimulando os programas de habitação Casa Verde e 

Amarela / Minha Casa Minha Vida; 

• Atenção especial a área de Segurança com treinamento, 

qualificação de pessoal e vídeo monitoramento; 

 

III. Ciência e Tecnologia: 

• Implantação do pólo tecnológico com atração de startups e 

empreendedores na área de tecnologia; 

• Incentivar praticas curriculares inovadoras; 

• Diversificação da matriz energética; 

• Implantação de internet de alta velocidade em espaços públicos, 

escolas e repartições públicas. 

 

IV. Gestão Pública Honesta e Eficiente 

• Administração austera com combate sistemático a corrupção; 

• Planejamento com foco na transparência e no bom funcionamento 

da máquina pública; 

• Parcerias e convênios com movimentos sociais, ministério público 

e tribunal de contas visando as boas práticas na gestão pública; 

• Desburocratização dos serviços públicos; 

• Regularização fundiária de áreas urbanas e rurais. 

 

V. Cidade do Futuro: 

• Preservação ambiental, da fauna, flora, mata ciliares e das 

nascentes; 

• Respeitar o plano diretor, propor ajustes e adequações 

necessárias para a Palmas em 2030; 

• Acompanhamento de inovações tecnológicas e aperfeiçoamento 

da gestão das cidades;  

• Sistema de atendimento ao público utilizando tecnologias e 

ferramentas de inteligência artificial; 

• Sistema energético sustentável; 

• Universalização do Saneamento Básico; 
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• Parque linear na Orla estimulando o turismo, esportes e a 

preservação do lago de Palmas; 

• Interligação da região norte com a sul pela Orla com a finalização 

da avenida NS-15;  

 

Desta forma coordenou-se os trabalhos de detalhamento nos eixos 

temáticos, que seguem: 

 

1. Desenvolvimento econômico; 

2. Saúde; 

3. Educação; 

4. Infraestrutura e desenvolvimento urbano; 

5. Habitação; 

6. Segurança Pública; 

7. Politicas destinada a mulher, família, jovem e ao idoso; 

8. Esporte e Lazer; 

9. Mobilidade Urbana; 

10. Ciência e Tecnologia; 

11. Arte e Cultura; 

12. Desenvolvimento Social; 

13. Meio Ambiente;  

14. Gestão Pública Honesta e Eficiente. 

 

Por fim, tendo em mãos todo o arcabouço de propostas referendado pela 

população, foram selecionadas as propostas abaixo descritas, exequíveis para 

o quadriênio 2021-2024. As definições de prioridades para o município levaram 

em conta a viabilidade econômica, sobretudo com intuito de perpetuar as ações 

para que as futuras gestões, independentemente da sigla política, recebam um 

município capaz de continuar seu crescimento sustentável, beneficiando toda a 

população e garantindo o desenvolvimento futuro da capital do estado do 

Tocantins. 

 

 



 
 

9 
 

Plano de Governo do Município de Palmas - Gestão 2021 – 2024 
Coligação “Aliança por Palmas” 

Republicanos / DC / PRTB 
 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

O eixo temático relativo ao desenvolvimento econômico, torna-se um dos 

mais sensíveis devido grave crise causada pela epidemia do COVID-19 e a ele 

deve ser dada especial atenção. 

 Em países em desenvolvimento, a epidemia ameaça devastar 

a economia e aumentar a desigualdade social. E desta forma é encarado como 

uma verdadeira operação de guerra, o eixo temático “Desenvolvimento 

Econômico” da nossa capital Palmas, combinando desenvolvimento humano 

(IDH) com desenvolvimento econômico (PIB). 

 

1.1. Indústria, Comércio, Construção Civil, Setor de Serviços e Pólo 

Tecnológico Municipal 

▪ Criar programas de divulgação e fortalecimento da identidade de Palmas 

como uma cidade jovem e de oportunidades; 

▪ Divulgação das oportunidades de negócios da cidade de Palmas para 

atrair empreendedores nacionais e internacionais; 

▪ Estimular a geração de empregos, por intermédio da atração e apoio às 

empresas e indústrias dos mais diversos setores; 

▪ Atrair empresas e estimular o setor da construção civil e incorporações 

imobiliárias, dando uma especial atenção ao segmento, em função do alto 

potencial para a geração de emprego e renda; 

▪ Agilizar os processos de licenças e alvarás, reduzindo a burocracia para 

a abertura e funcionamento de empresas; 

▪ Redução de taxas, IPTU e carga tributária municipal, programas de 

incentivos fiscais nos setores industriais; 

▪ Implantar Áreas de Desenvolvimento Econômico de preferência nos 

setores industriais já existentes, melhorando infraestrutura e equipamentos 

urbanos; 

▪ Simplificação do sistema de arrecadação e prover segurança jurídica ao 

comercio e iniciativa privada; 

▪ Regularização fundiária dos setores industriais; 



 
 

10 
 

Plano de Governo do Município de Palmas - Gestão 2021 – 2024 
Coligação “Aliança por Palmas” 

Republicanos / DC / PRTB 
 

▪ Fomentar vinda de empresas de logísticas que serão atraídas pelo 

término da Ferrovia Norte-Sul com o entreposto da RUMO e da VALEC. 

▪ Instalação do centro tecnológico com objetivo de implantação de um polo 

de tecnologia em Palmas; 

▪ Criar marco legal de ciência, tecnologia e inovação, permitindo ao 

Município receber recursos para pesquisa e inovação do Governo Federal (Lei 

da Inovação -10.973/2004); 

▪ Criar uma fundação de pesquisa da Prefeitura para captação de recursos 

financeiros e aplicação em inovações tecnológicas; 

▪ Priorizar um marco legal à concessão de benefícios de incentivos fiscais 

e/ou financeiros exclusivos para empreendimentos ambientalmente sustentáveis 

que contribuam com tecnologia e inovação para o Município; 

▪ Mapear as demandas do município e sociedade local, para, 

posteriormente em convênio com instituições de ensino, conceder bolsas de 

estágio e desenvolvimento tecnológico e social, para acadêmicos, com foco no 

primeiro emprego; 

 

1.2.  Programa de Qualificação Profissional, Emprego e Redução das 

Desigualdades 

▪ Estabelecer parcerias do poder público com o sistema S (Sesi, Senai, 

Sebrae, Senac, Sest, Senat) para formação e qualificação de mão de obra, 

focando nas empresas do comercio e indústria a serem instaladas nos setores 

industriais da capital; 

▪ Estabelecer parcerias para instituir projeto permanente, desenvolvido em 

escolas e áreas públicas municipais, em horários alternativos, em que as salas 

de aula não estejam sendo utilizadas, com cursos técnicos profissionalizantes, 

informática, cursos de línguas, artes e práticas esportivas; 

▪ Investir na humanização, na qualidade de vida e de trabalho do 

Profissional da Educação; 

▪ Estabelecer convênios e parcerias com associações, sindicatos e 

cooperativas, como forma de viabilizar a implantação de projetos sociais e de 

empreendedorismo para a geração e manutenção do emprego; 
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▪ Apoiar a implantação de incubadoras de apoio a empresas nascentes 

estimulando o empreendedorismo, emprego e renda. Contribuindo para a 

criação de micro empresas e microempreendedores individuais; 

▪ Ampliar as compras governamentais das micro e pequenas empresas 

locais, visando estimular a economia local e a geração de empregos; 

▪ Estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos 

solidários e aperfeiçoar as cooperativas; 

▪ Implantar o programa Ambulante Legal onde os micro empreendedores 

autônomos cadastrados terão a autorização para trabalharem nos mais diversos 

locais na cidade; 

▪ Disponibilizar linhas de crédito com juros subsidiados através do Banco 

do Povo para o Programa Ambulante Legal; 

▪ Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais 

no mercado de trabalho público e privadas; 

 

1.3  Agricultura e Cinturão Verde de Palmas 

▪ Fortalecimento da Agricultura Familiar; 

▪ Assistência técnica contínua mediante plano de negócio orientado pelo 

calendário agrícola das ações do poder público municipal, tais como: programa 

de mecanização agrícola, programa de correção de solo e de compra e 

transporte de insumos; 

▪ Fortalecimento das Associações Rurais; 

▪ Implantar o Polo Municipal de Fruticultura; 

▪ Fortalecer o Programa Horta comunitária com a implantação Horta 

Comunitária Fase II;  

▪ Incentivar a industrialização de hortifruti nas propriedades rurais; 

▪ Melhoria das Escolas no Meio Rural; 

▪ Dar segmento no programa de microbacia hidrográfica; 

▪ Construção de terraços nas propriedades rurais, bacias nas estradas 

vicinais e recuperação de APP’s; 

▪ Mecanização Rural: Abrir linha crédito com juros subsidiados para compra 

de tratores e implementos agrícolas através do Banco do Povo, além de 

fortalecer a compra através do programa federal “Mais Alimentos”; 
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▪ Abatedouro de frango, ovino, caprinos e frigorifico para peixes. 

 

1.4 A Industria do Turismo 

A indústria do turismo hoje se consolida mundialmente como uma das 

principais atividades econômicas. Em vista disto se faz necessário elaborar e 

implantar um plano estratégico de turismo, promovendo e apoiando eventos 

qualificados para a cidade de Palmas com atividades de acordo com suas 

potencialidades. 

▪ Estruturar o Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo, priorizando 

as regiões com maior potencial turístico, para os diversos tipos de turismo, entre 

eles o turismo de eventos, turismo de esportes e aventuras, pesca esportiva; 

▪ Promover a acessibilidade para pessoas com deficiências nas áreas 

turísticas; 

▪ Implantação de “Mapa do Turismo” que identifique e interligue os atrativos 

da cidade; 

▪ Capacitação dos guias de turismo, de acordo com as necessidades do 

setor; 

▪ Realizar grandes eventos esportivos, sobretudo de esportes 

ecologicamente corretos; 

▪ Incentivar atividades na terra; 

▪ Preservação e manutenção dos conjuntos arquitetônicos históricos do 

município; 

▪ Capacitação da Guarda Civil Metropolitana para o atendimento ao Turista; 

▪ Planejar e aperfeiçoar um calendário de eventos da cidade; 

▪ Desenvolver mapas turísticos. 

 

2. SAÚDE 

As questões de saúde são indicadoras de nível de vida e de desenvolvimento 

humano e estão relacionadas a questões de renda, moradia, educação, 

alimentação, lazer, meio ambiente e cultura. Saúde não é uma ação isolada e de 

responsabilidade para uma Secretaria, e desta forma devem ser enfrentadas, 

como ações multidisciplinares. 
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Para a saúde pública de Palmas serão traçadas estratégias de forma a 

atender os critérios e anseios da população, estimulando a prevenção na saúde 

e implantando propostas inovadoras. 

▪ Aprimorar o Cartão SUS que agregado a um sistema de gestão que irá 

armazenar o histórico de saúde dos usuários e garantir a racionalização dos 

serviços de saúde fazendo o controle dos atendimentos de pacientes, seja na 

atenção primária ou secundária; 

▪ Implantação de programas na área da medicina preventiva;  

▪ Funcionários capacitados e em número suficientes mediante realização 

de concurso público e/ou contratação, até que o concurso se realize; 

▪ Modernizar e informatizar o Sistema de Saúde, para garantir a agilização 

dos atendimentos e qualidade na gestão; 

▪ Melhorar gestão dos processos de compra e distribuição de 

medicamentos; 

▪ Centros de Referência de Atendimento a Família com foco na mulher, com 

atendimento ginecológico, exames como mamografia, Papa Nicolau, inserção de 

DIU, laqueadura e outros; 

▪ Desenvolver estudos para entrega a domicílio de medicamentos de uso 

contínuo aos doentes crônicos e idosos; 

▪ Implantar sistema on-line para marcar exames e consultas através de uma 

central de marcação de consulta na Atenção Primária para o clinico geral, 

ginecologia e pediatria conforme a referência da unidade de saúde; 

▪ Implantação de telemedicina por tele consulta, voltada para atender os 

distritos e comunidades rurais distantes.  Tele monitoramento – possibilita que, 

sob supervisão ou orientações médicas, sejam monitorados a distância 

parâmetros de saúde e/ou doença.  Tele interconsulta – permite a troca de 

informações e opiniões exclusivamente entre médicos, para auxílio diagnóstico 

ou terapêutico; 

▪ Implantar o serviço de urgência em Taquaruçu, juntamente com as 

equipes de saúde da família; 

▪ Ampliar a unidade de saúde de Buritirana para melhor acolher a 

população da região; 
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▪ Implantar um Centro de Referência das especialidades que atenda a 

demanda do cidadão palmense, e permita o acesso as consultas de especialistas 

e todos os tipos de exames e cirurgias de média e alta complexidade, inclusive 

os laboratoriais; (atendimento para exames de raio x, tomografia, endoscopia; 

Mamografia; densitometria; ECO; ECG; Ultrassonografia; 

▪ Implantar a atendimento materno/infantil em parceria com Instituições 

como o Hospital Padre Luso do Aureny III que está em fase de conclusão e com 

capacidade, quando em atendimento, para atender cerca de 200 gestantes/mês;  

▪ Implantar novo CEO – Centro de Especialidades Odontológicas com 

atendimento estendido ao período noturno; 

▪ Reformar e revitalizar o CCZ - Centro de Controle de Zoonoses para 

atendimentos emergenciais de animais e controle de zoonoses; 

▪ Implantação do Serviço Móvel de Castração de Animais – Castra móvel; 

 

3. EDUCAÇÃO 

A educação em escolas públicas da rede municipal, devem proporcionar 

uma educação cidadã, integradora e transformadora, isenta de doutrinação 

política ou ideológica. Permitindo ao aluno aprendizado profissionalizante e 

condições de continuidade a sua formação em cursos de nível superior.  

▪ Promover estudos e atualização para aprimoramento e valorização 

profissional dos educadores; 

▪ Ampliar a oferta do número de vagas em educação integral e educação 

infantil; 

▪ Promover programa de formação cívica e de valores morais análogo ao 

projeto Pioneiros Mirins; 

▪ Investir na melhoria da estrutura física e ampliação da Rede Municipal de 

educação, assim como na climatização de todos ambientes escolares; 

▪ Universalização do atendimento em creches; 

▪ Infraestrutura física para a pratica de vários esportes e incentivar a 

formação de jovens atletas; 

▪ Implementar que todas as escolas, urbanas e rurais, tenham acesso a 

Tecnologias Educacionais, laboratório de informática, acesso à internet, para 
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garantir aos professores e discentes acesso pleno aos materiais didáticos mais 

modernos; 

▪ Implementar na educação infantil e creches a extensão para o 

atendimento com a MÃE CUIDADORA;  

▪ Ampliar a segurança nas escolas e adjacências com a Patrulha Escolar; 

▪ Fiscalização da qualidade da educação com a criação do Conselho de 

Diretores; 

▪ Implementar o apoio psicopedagógico nas escolas; 

▪ Instituir o programa de Educação Ambiental de forma sistêmica; 

▪ Investir fortemente no Ensino Fundamental, de qualidade para todos, e 

com isso reduzir a evasão no Ensino Médio e assegurar que todos os alunos 

atinjam as competências mínimas - atualmente, menos de 30% (Brasil) dos 

alunos atingem esses parâmetros; 

▪ Incentivar práticas curriculares inovadoras, como prevê a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação; 

▪ Promover o intercâmbio entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de 

Ciência e Tecnologia, com vistas a criar normas para estabelecer intercâmbio 

entre o conhecimento e o processamento da informação; 

 

4. INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

O plano de desenvolvimento urbano do governo municipal da capital deve 

levar em consideração as demandas da sociedade, assim como seguir as 

diretrizes estabelecidas pelo plano diretor da cidade de Palmas.  

▪ Levantamento das questões existentes em desalinhamento com o 

estabelecido no Plano diretor da cidade de Palmas; 

▪ Valorização da equipe técnica de fiscalização ambiental e do Instituto de 

Planejamento Urbano de Palmas; 

▪ Regularização fundiária com intuito de viabilizar a execução da 

infraestrutura em loteamentos irregulares e solucionar a questão dos grandes 

vazios urbanos; 

▪ Levantamento das condições e das ocupações irregulares em áreas de 

proteção ambiental de córregos e áreas de proteção permanente do lago; 

▪ Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico; 
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▪ Fiscalização do sistema de passeios públicos, uniforme, permitindo a 

acessibilidade em toda a cidade; 

▪ Melhorar as ligações interbairros; 

▪ Recuperar e manter as áreas de preservação permanente relativas às 

drenagens naturais; 

▪ Elaborar os projetos de cobertura e integração da rede de drenagem 

urbana; 

▪ Recuperar e ampliar a malha viária da cidade, com pavimentação 

asfáltica, pontes, duplicação de avenidas, para melhorar o fluxo viário da cidade; 

▪ Conceber um Plano Diretor de Drenagem Sustentável e executar as obras 

de macrodrenagem, para acabar com os pontos de alagamento; 

▪ Implantar pavimentação e drenagem nas quadras habitadas, em parceria 

com o Governo do Estado e exigir nos novos loteamentos a implantação de 

infraestrutura completa - pavimentação, iluminação e drenagem; 

▪ Concluir   o   plano   documentado   de    eliminação   do tratamento público 

de resíduos sólidos produzidos nas residências e comércios; 

▪ Melhoramento e criação de novas ciclovias; 

▪ Implantar projetos de iluminação em áreas públicas.  

 

5. HABITAÇÃO 

Palmas é uma cidade que apesar de planejada, possui déficit habitacional 

com parte de seus habitantes residindo em bairros distantes do seu centro, 

causando distorções e problemas na gestão da cidade.  

▪ Reduzir vazios urbanos por meio da regularização fundiária em busca de 

novas áreas para promover ocupação ordenada e planejada; 

▪ Fortalecer o programa municipal de regularização;  

▪ Implantar programa de incentivo às novas tecnologias de construção 

popular em parceria com a iniciativa privada e universidades;  

▪ Propor mudança da legislação municipal conforme diretrizes 

estabelecidas no plano diretor para a regularização de moradias populares e 

para o incentivo de aproveitamento de áreas para novas construções populares; 

▪ Criar um “Cadastro Municipal Interligado”, que contemple informações 

precisas de todas as famílias e moradias dos palmeasses; 
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▪ Redução de impostos, taxas, custos e simplificar procedimentos 

burocráticos para estimular projetos habitacionais como Casa Verde Amarelo / 

Minha casa minha vida; 

▪ Diagnosticar e catalogar os vazios urbanos com o objetivo de planejar a 

sua reocupação por empreendimentos habitacionais com objetivo de realocar 

famílias em áreas de risco e de preservação ambiental. 

 

6. SEGURANÇA PÚBLICA 

Com foco na prevenção como estratégia e gestão inteligente da segurança, 

as propostas vem de encontro a responsabilidade da administração municipal 

neste quesito, cujo objetivo é garantir a preservação do patrimônio, da vida e a 

incolumidade das pessoas, por meio de políticas multissetoriais, com ênfase na 

prevenção e repressão à criminalidade. 

▪ Ampliar o vídeo monitoramento nas avenidas e ruas comerciais e a ação 

do Observatório de Segurança Pública Municipal; 

▪ Viabilizar o concurso público para contratação de efetivo da guarda 

municipal; 

▪ Aprimorar as ações da Guarda Municipal, através de cursos de 

atualização e especialização; 

▪ Integrar o sistema existente aos sistemas privados, criando legislação 

especifica, estabelecendo Termo de Cooperação Técnica com pessoas jurídicas 

e físicas com disponibilidade de câmeras em áreas comerciais e demais áreas 

de interesse público, priorizando os pontos de maior insegurança nas áreas 

urbana e rural; 

▪ Desenvolver uma filosofia da Guarda Quarteirão com a integração, 

através de convenio, com a modalidade de policiamento Comunitário da Polícia 

Militar; 

▪ Fortalecer a presença da Guarda Municipal junto as escolas; 

▪ Criação do Serviço Psicológico e assistência Social visando a atender o 

Guarda Municipal acerca do estresse relacionado ao seu trabalho dentro da 

perspectiva de saúde mental; 

▪ Criação da inspetoria da defesa da mulher; 
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▪ Elaborar diagnóstico criterioso de eventos criminosos e incidência de 

crimes por regiões do município, propiciando a elaboração de planejamento de 

ações da Guarda Municipal preventivas e ostensivas, direcionadas a coibir e 

combater a criminalidade; 

▪ Reanalisar estudos aprofundados produzindo conhecimentos para ações 

proativas da Guarda Municipal, visando à redução da criminalidade; 

▪ Implementar o Programa de Formação do Guarda Municipal. Criar a 

Escola de Formação e especialização da Guarda Municipal; 

▪ Fortalecer o projeto da Guarda Mirim municipal em conjunto com as 

escolas municipais.  

 

6.1. Segurança Viária 

▪ Adquirir equipamentos necessários para o cumprimento da missão 

institucional da Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade (ATTM); 

▪ Implementação do sistema de equipamento portátil para o registro de 

infração de trânsito (Talão eletrônico de multa); 

▪ Executar o sistema fixo e móvel de câmeras OCR (reconhecimento óptico 

de caracteres) que auxiliam no monitoramento e rastreamento dos veículos 

irregulares, permitindo a realização de blitz inteligentes; 

▪ Promover a melhoria na sinalização do sistema viário horizontal e vertical 

das vias, calçadas e passeios; 

▪ Promover fiscalização do sistema alternativo de transporte de serviço 

(moto boy, moto taxista, taxi), conforme legislação pertinente; 

▪ Aprimorar e intensificar o programa de Educação para o Trânsito; 

▪ Integrar as atividades de fiscalização de trânsito, através de convênios 

com os órgãos que atuam na fiscalização de trânsito (DETRAN, PMTO, Polícia 

Rodoviária Federal). 

 

7. POLÍTICAS DESTINADAS À MULHER, FAMÍLIA, JOVEM E AO IDOSO 

Um dos objetivos principais do plano de governo será a efetiva construção 

das políticas públicas para as famílias com foco na mulher, as crianças e jovens 

e especial atenção aos idosos em parceria com o governo federal.  Sob a 

perspectiva da importância do fortalecimento das relações familiares, das 
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garantias dos direitos da criança e do adolescente, da cidadania, a participação 

social dos jovens e da proteção, integração, segurança e bem-estar do idoso. 

Mulher e Família: 

▪ Realização Centros de Referência de Atendimento a Família com foco na 

mulher; 

▪ Consolidação e Fortalecimento das políticas públicas direcionadas à 

mulher; 

▪ Defesa de direitos da mulher e implantação de assistência jurídica; 

▪ Realização de palestras de orientação e prevenção; 

▪ Projetos para resgatar os vínculos familiares; 

▪ Reestruturação da Casa de Apoio à Mulheres; 

▪ Criação da inspetoria da defesa da mulher; 

▪ Criação de plano de assistência e planejamento familiar; 

 

Jovem: 

▪ Utilização dos espaços públicos, para desenvolver projetos com 

atividades, de lazer e esportes, que atenda ao jovem; 

▪ Realização de palestras e passeios, com alunos e os grêmios estudantis, 

visando apresentar os cursos e infraestrutura que as Universidades dispõem; 

▪ Projeto Social de atendimento e acompanhamento por profissionais, ao 

jovem com qualquer tipo de deficiência; 

▪ Projetos de prevenção contra as drogas; 

▪ Projetos de Apoio a comunidades Terapêuticas e instituições que atuam 

na recuperação dos dependentes químicos;  

▪ Aprimoramento do programa do jovem aprendiz, primeiro emprego, 

introduzindo o jovem a administração pública e iniciativa privada, para gerenciar 

o primeiro passo rumo a vida adulta e a independência financeira; 

 

Idosos: 

▪ Criação de creches para idosos, com atuação em período diurno; 

▪ Aprimoramento e manutenção do projeto CONVIVER; 

▪ Realização de eventos recreativos; 

▪ Apoiar e garantir projetos que visem, o lazer e bem estar social dos idosos; 
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▪ Reestruturação do Conselho Municipal do Idoso; 

 

8. ESPORTE E LAZER 

A capital do Tocantins cresceu, junto com a cidade o esporte nas mais 

diferentes modalidades, também evoluiu. O lago, as praças e parques propiciam 

um estilo de uma vida saudável e a população deve usufruir de todos esses 

espaços para prática esportiva, organizada e segura. Tal eixo é de extrema 

importância para sociedade Palmense. 

▪ Melhoria nas estruturas e aquisição permanente de materiais e 

conservação, reformas e ampliação das infraestruturas de esporte e lazer; 

▪ Revitalização das quadras esportivas e praças internas, localizadas nas 

Quadras; 

▪ Implantação de um grande parque linear com 20 km e uma ciclovia, na 

orla do lago;  

▪ Buscar parcerias de investimentos no esporte, potencializando parcerias 

com a iniciativa privada; 

▪ Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a abertura das 

escolas públicas nos fins de semana, realizando atividades como torneios 

esportivos, artes marciais, dança de salão, oficinas culturais, videoteca e 

palestras de interesse da comunidade; 

▪ Estimular o esporte-educação como ferramenta de fomento à iniciação 

esportiva para fins de desenvolvimento de categorias de base nas modalidades 

esportivas; 

▪ Sinalização nas principais vias sobre o acesso de esportistas;  

▪ Incentivar empresas do setor esportivo para instalação em Palmas; 

▪ Apoiar e incentivar competições nacionais e internacionais; 

▪ Criação do programa BOLSA ATLETA, para incentivo financeiro aos 

atletas municipais; 

▪ Criação do Fundo Municipal do Esporte; 

▪ Realização de Editais de patrocínio para projetos sociais esportivos, 

aprovados pelo Conselho Municipal do Esporte; 
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▪ Desenvolvimento de projetos para buscar recursos financeiros junto ao 

Governo Federal para construção da tão sonhada ARENA ESPORTIVA 

PALMENSE; 

▪ Retorno dos Jogos Abertos de Palmas, incentivando equipes amadoras e 

desenvolvendo o esporte local, em parceria com Federações e Associações 

Esportivas. 

 

9. MOBILIDADE URBANA 

O presente eixo, o da mobilidade urbana, busca eficiência e sustentabilidade, 

através de melhorias na qualidade dos serviços públicos com enfoque nas 

pessoas.  

▪ Criar uma unidade de gestão multidisciplinar composta por representantes 

do poder público e da sociedade civil, para entender as distorções e correções 

necessárias; 

▪ Priorizar a Educação para o trânsito como estipulado do CTB (Código de 

Trânsito Brasileiro) em seu Artigo 74; 

▪ Destinar rigorosamente o percentual dos recursos oriundos das multas de 

Trânsito estipulados por lei com base nas orientações do Conselho Municipal de 

Trânsito e Transportes; 

▪ Aplicar projetos e ações que priorize o pedestre; 

▪ Implantar pontos de ônibus com cobertura adequada e adaptar terminais 

de ônibus, contemplando a acessibilidade;  

▪ Implantação de banheiros públicos nos terminais de ônibus; 

▪ Implantação de internet de alta velocidade por Wi-Fi nos pontos de ônibus; 

▪ Arborização das ciclovias;  

▪ Adoção de políticas para implantação de calçadas e revitalização de 

passeios, contemplando arborização e integração nos percursos; 

▪ Incentivar o adensamento equilibrado do perímetro urbano;  

▪ Evitar a degradação do centro por meio da requalificação de imóveis e de 

espaços públicos - calçadas, praças, mobiliário, estações de transporte. 
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10. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Palmas é a capital mais jovem do país, não somente em sua criação, mas 

também em sua população. Ser uma cidade inteligente, conectada, colaborativa, 

é mais que uma meta, é sua vocação.  

▪ Sistematizar métodos de trabalho, adotar tecnologias e protocolos que 

permitam a substituição dos sistemas convencionais e capacitação dos 

servidores municipais; 

▪ Implantar “Simplifica Palmas” - Portal único de acesso aos serviços 

municipais, uma única interface que poderá ser utilizada pelo cidadão - App 

disponível com opções desde abrir chamados de demandas urbanas, 

agendamento na saúde, assim como matriculas escolares; 

▪ Implantar o Centro Tecnológico de Palmas; 

▪ Apoiar as startups e empresas de tecnologia, com forma a incentivar a 

incubadoras de startups e editais para apoio a inovações no setor público, assim 

como incentivo fiscal para atração e permanência de empresas de tecnologia; 

▪  Cowork tecnológico municipal (local para aceleradoras e startups) em 

parceria com faculdades da capital e de outros estados; 

▪ Aperfeiçoar o Monitoramento Urbano com uso de novas tecnologias, 

monitoramentos nos principais pontos das cidades, em especial as saídas, para 

evitar roubos e fugas;  

▪ Monitoramento ambiental, identificando e implantando sensores nas 

áreas de possível queimadas;  

▪ Georreferenciamento da cidade, contribuindo para uma melhor gestão e 

justiça tributária; 

▪ Investimento na Agência de Tecnologia: Capacitação especializada dos 

profissionais, investimento em equipamentos de qualidade, apoiar os eventos 

internos e incentivar a participação em eventos fora do Estado; 

▪ Buscar parceria público-privada para instalação da fibra ótica na cidade e 

de iluminação pública com central integrada de comando e controle; 

▪ Instalação de sensores na cidade, de internet de alta velocidade por Wi-

Fi e dos equipamentos tecnológicos;  

▪ Agendamentos de consultas e demais serviços pela internet;  

▪ Implantar equipamentos voltados à infraestrutura urbana inteligente; 
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▪ Gerenciamento online das frotas de veículos da prefeitura voltado a 

efetividade e economia;  

▪ Ampliação do Wi-Fi gratuito de alta velocidade aos cidadãos; 

 

11. ARTE E CULTURA 

Arte e cultura são muito importantes no bem estar, no desenvolvimento 

intelectual e cognitivo de uma pessoa. É necessário uma política pública 

municipal e programas de apoio e incentivo à cultura, sem qualquer viés 

ideológico, que promovam as ações culturais de todas as artes em nossa 

comunidade. 

▪ Elaborar e promover um calendário das manifestações culturais; 

▪ Requalificar os espaços culturais do município dando acesso as 

manifestações culturais da população e de jovens; 

▪ Retorno da quarta Cultural no Parque Cesamar com apresentações 

especificas, programadas e divulgadas para incentivar e valorizar os 

participantes; 

▪ Desenvolver políticas de documentação, preservação e resgate do 

patrimônio histórico e cultural do município; 

▪ Fortalecer a Orquestra Sinfônica municipal e estabelecer políticas de 

apoio e fomento as expressões eruditas da cultura; 

▪ Fortalecer o Conselho de Cultura e leis de fomento ao segmento cultural; 

▪ Implantar o Plano Municipal do Livro e Escrita (Lei Castilho); 

▪ Implantar a cultura comunitária (levar os eventos culturais para os bairros 

da cidade) para incentivar produção cultural nas comunidades; 

▪ Promover cursos e oficinas para qualificação dos artistas e agentes 

culturais; 

▪ Buscar parcerias com iniciativa privada em prol do incentivo à cultura; 

▪ Inclusão de pessoas com necessidades especiais, nas bibliotecas 

públicas, com o sistema braile e libra; 

▪ Apoiar e estimular os artesãos para realização de exposições e feiras. 

▪ Estruturar a Fundação Cultural de Palmas para atender o que preconiza 

o Sistema Municipal de Cultura. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/artes
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-1.htm
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12. DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

Fazer de Palmas uma cidade melhor para viver, de forma segura, 

agradável e com expectativa de futuro para todos seus cidadãos. 

▪ Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); 

▪ Reformulação e treinamento dos servidores para um atendimento de 

qualidade; 

▪ Implantação e implementação do Plano Estadual de Enfrentamento da 

Violência Sexual Infanto-Juvenil no âmbito do município; 

▪ Prevenção e combate efetivo quanto ao uso de drogas e apoio as casas 

de reabilitação de dependentes químicos; 

▪ Fortalecimento para o Programa Jovem Aprendiz; 

▪ Estimular parcerias e para fortalecer o voluntariado; 

▪ Construção de unidades de acolhimentos aos moradores de rua; 

▪ Intensificar os programas de Esporte, Saúde e Lazer para a população;  

▪ Monitorar os Programas estão sendo seguidos corretamente, e se estão 

em conformidades com as legislações vigentes; 

▪ Intensificar as fiscalizações, sobre a aplicação dos recursos destinados a 

assistência social estão sendo distribuídos e gastos; 

▪ Apoiar e fortalecer os Conselhos Tutelares do Município. 

 

13. MEIO AMBIENTE 

O meio ambiente requer atenção especial do Governo Municipal, na 

busca constante de garantir o desenvolvimento sustentável e a conservação da 

biodiversidade local. Os planos municipais de meio ambiente constituem-se no 

planejamento, gestão e fiscalização ampla, abrangendo desde a conservação de 

ecossistemas até o combate as mais diversas poluições de origem antrópica, 

incluindo a poluição sonora e visual. 

▪ Transformar os processos de licenciamento ambiental físicos em 

eletrônicos; 

▪ Criar uma plataforma digital que permita a verificação de andamento 

processual cronológico, com possibilidade de acompanhamento pelo cidadão; 
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▪ Implantar termo de referência para cada tipo de empreendimento a ser 

licenciado; 

▪ Incentivar o uso de sistema de geração de gás metano ou de produção de 

compostagem; 

▪ Implantação de coleta seletiva de resíduos sólidos e incentivo à 

reciclagem de lixo; 

▪ Trabalhar fortemente com educação e conscientização ambiental no 

município, o sucesso do projeto de coleta seletiva é uma questão de cidadania; 

▪ Distribuir recipientes específicos para coleta de orgânicos, incentivando o 

uso de composteiras domiciliares e explorando o potencial para uma 

composteira municipal; 

▪ Realização de um inventário da flora e da fauna do município, de forma a 

entender a dinâmica das espécies nativas e exóticas pertencentes e presentes 

na zona de transição Amazônia-Cerrado 

▪ Incentivar a adoção de áreas verdes – A prefeitura de Palmas conceder, 

por intermédio de adoção, a manutenção de praças, parques e jardins a 

empresas estabelecidas no município, para fins de manutenção das áreas, 

melhoria de equipamentos e bens de lazer e cultura. 

▪ Manter viveiros de plantas nativas e exóticas para a reposição em áreas 

de preservação (APP-APA) a serem recuperadas, ou ainda, para a arborização 

urbana da Capital; 

▪ Proteger e conservar Espaços Públicos – Parque Cesamar, Parque dos 

Povos Indígenas, Parque das Orquídeas; 

▪ Proteger os mananciais de água através de políticas públicas e parcerias 

com a iniciativa privada para a fiscalização, monitoramento e assistência técnica 

para que sejam respeitadas as cotas de cobertura vegetal de rios, córregos e 

nascentes. 

 

14.  GESTÃO PUBLICA HONESTA E EFICIENTE 

A gestão pública com a mesma eficiência da iniciativa privada é fundamental 

para o desenvolvimento de um município. Uma gestão transparente e eficiente, 

evita os aumentos dos impostos, que nos dias de hoje estão em patamares 

difíceis de serem absorvidos pelas empresas e população de Palmas.  
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A proposta é reduzir a carga tributária na cidade, sem necessariamente 

implicar em renúncia fiscal, tornando a cidade de Palmas uma referência 

nacional em gestão pública para as próximas décadas. 

▪ Transparência dos gastos públicos, com publicação regular do orçamento 

municipal e da movimentação financeira do Município de Palmas, assim como 

realização de audiências públicas de esclarecimento; 

▪ Tornar a gestão pública municipal um modelo em eficiência voltada para 

eficácia no atendimento ao usuário; 

▪ Realizar uma administração austera, extremamente rigorosa na aplicação 

dos recursos públicos e no combate sistemático a corrupção, com apuração de 

todas as denúncias com o apoio dos setores fiscalizadores – Tribunal de Contas 

e Ministério Público. 

▪ Modernizar e racionalizar a gestão pública, diminuindo o peso da máquina 

pública e instituindo total transparência na gestão administrativa e na informação 

aos cidadãos, nos termos preconizados na Leia de Acesso a Informa (LAI – Lei 

nº 12.527/2011).  

▪ Buscar o crescimento das atividades econômicas no município, 

desenvolvendo suas vocações naturais, criando condições para o aumento 

consistente das receitas. 

▪ Valorizar e capacitar os servidores efetivos e evitar contratação 

desnecessária de servidores em função de confiança;  

▪ Aprimorar o programa nota fiscal Palmense através de sorteios, evitando 

a evasão fiscal; 

▪ Estabelecer marcos regulatórios (segurança jurídica), com regras claras, 

com o intuito de fazer com que os investimentos se deem em um ambiente 

saudável, com os investidores sabendo o que poderão ou não fazer, e o quanto 

poderão lucrar nas suas atividades. 

▪ Otimizar a estrutura da administração pública municipal; 

▪ Implementar o processo eletrônico, com certificação digital para todos os 

processos e procedimentos municipais, com obrigatoriedade de entrega da 

prestação administrativa em estrita observância da ordem cronológica de 

protocolização. 
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▪ Utilizar de práticas participativas de gestão, reforçando o relacionamento 

com Fóruns da Sociedade Civil e com outras organizações da sociedade civil, 

na busca da discussão franca e transparente das questões de interesse do 

Município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As diretrizes aqui apresentadas são o norte do nosso trabalho na 

construção de um governo eficiente, que venha ao encontro das reais 

necessidades da população e tem como finalidade principal, apresentar soluções 

para os desafios que o município de Palmas apresenta. 

A consulta junto à comunidade e as famílias palmenses foi o fator 

determinante na elaboração deste projeto, cujo objetivo é identificar e solucionar 

os problemas da nossa cidade.  

Este Plano de Governo tem por objetivo, criar uma Palmas mais justa, 

democrática, humana; Em busca do bem-estar e qualidade de vida da população, 

combatendo a exclusão social e objetivando uma gestão pública de excelência, 

com uma visão de  longo prazo. 

 

 

 

 

 


