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Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. 

(TIAGO 4:10) 

 O melhor programa  
 econômico do governo é 
 não atrapalhar aqueles  
 que produzem, investem,  
 poupam, empregam, 
 trabalham e consomem. 

(BARÃO DE MAUÁ 1813-1889) 
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                                   PROPOSTAS DE GOVERNO 

 

 

 

 

 

       Propomos um governo decente, que tem como base a ética, a justiça, a cidadania, a 

moral e fiscal. Um governo onde a população terá participação e decisão nos caminhos a 

serem percorridos pelo Município. Um governo idealizado e formado por pessoas que são 

capacitadas e tenham compromisso com a nossa gente. 

        Propomos um governo que tenha visão de futuro e que atenda os anseios da 

população, respeitando e criando valores que agreguem conteúdo aos nossos munícipes. 

        Propomos um governo que encare com seriedade os desafios e os problemas que 

surjam em nosso município, trazendo as soluções que de fato possam ser de ordem 

definitivas para os diversos setores. 

      Propomos a avaliação e aprimoramento de programas, ações e políticas 

da administração municipal, que tem como uma de suas principais marcas, 

A ligação entre o Gabinete e o cidadão. 

       Propomos que o Governo municipal na sua representação civil e nas 

relações com autoridades em geral, contribua para a formulação do Plano 

de Ação do Governo Municipal e de programas setoriais, tendo em foco o 

Plano Governamental Municipal Participativo, (PGMP) 
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GOVERNO DA 

CIDADE DE 

AUGUSTINÓPOLIS 



 

 
 

       Propomos ideias inovadoras que modernizem os serviços públicos e atendam a 

população de forma a elevar o nível de ações a proporcionar o bem estar ao nosso povo e 

também aos que futuramente escolherem a nossa cidade pra viver e trabalhar. 

 

 Canais de Comunicação ao Publico 

 Transparência Governamental 

 Plano de Gestão Compartilhada 

 Plano de Gestão Participativa 

 Qualificação dos servidores municipais 

 

 

 

 

 

 

        Propomos Que os Direitos Humanos devem ser ensinados, observados, 

praticados, e são direitos pertinentes a todos os seres humanos, e que 

independem de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer 

outra condição. 

                                                                                    

                                                                                                   

 

4 

CIDADANIA E 

DIREITOS 

HUMANOS 



  

        São direitos humanos básicos:  

         O direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o 
direito ao trabalho e à educação. 

Propomos que a Cidadania deve ser ensinados, observados, praticada, e que 

consiste no grupo de direitos e deveres civis e políticos exercidos por um indivíduo 

que vive em sociedade. 

       São inúmeras as legislações voltadas para os deveres e os direitos que o 

cidadão possui. 

Por exemplo:  

Direito de ir e vir. 

Acesso à saúde. 

Moradia, alimentação e educação. 

        Propomos a construção de uma cultura cidadã de direitos humanos e de paz e 
a defesa da igualdade racial e de gênero. 

         Propomos envolver as lideranças comunitárias, conselhos e equipamentos 
locais para os congressos em debates do assunto.  

       Propomos criar Políticas Públicas que venham de encontro com a 
necessidade da população em conhecer seus direitos e deveres. 

          Propomos o respeito da Igualdade de Gênero; Promoção da Igualdade Racial; 

Atenção às Vítimas de Violência e Discriminação de Gênero e Doméstica, Racial e por 

Orientação Sexual; e Promoção e Defesa dos Direitos do Consumidor. 

       Propomos ideias inovadoras que modernizem os serviços públicos e atendam a 

população de forma a elevar o nível de ações a proporcionar o bem estar ao nosso povo e 

também aos que futuramente escolherem a nossa cidade pra viver e trabalhar. 

 Procon Municipal,  
 O corpo Jurídico Municipal mais atuante junto à comunidade. 

 Congressos que fomentem o direito e o dever. 
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 Instituir um local onde possa se resolver qualquer demanda, seja de impostos, 

retiradas de guias, recolhimentos, requerimentos, ou documentos ao cidadão. 

 Criação das Associações de bairro. 

 

 

 

 

 

        Propomos a criação de um parque urbano. 

       Os Parques Urbanos são áreas livres dotadas de infraestrutura, equipamentos, 

arborização e jardins. São ambientes agradáveis e propícios ao lazer e ao esporte.  

       Propomos a criação da Balneabilidade. 

       O território do nosso Município é banhado pelas águas do Rio Tocantins, e acreditamos que 

é hora de criar mais opções de lazer, para o nosso povo.  

       Propomos planejar e criar uma praia, aproveitando a extensão territorial do Município, que 

é banhada pelo águas do Rio Tocantins. 

       Propomos a verificação e indicação da qualidade das águas no município de 

Augustinópolis. Os resultados serão divulgados, nos jornais regionais de grande circulação e no 

site da Prefeitura de Augustinópolis.  
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MEIO AMBIENTE  



 

         Propomos o Paisagismo de Augustinópolis. 

         Uma equipe interdisciplinar formada por engenheiros agrônomos, florestais, biólogos 

técnicos agrícolas, arquitetos e desenhistas, elaboram projetos para serem implantados em 

praças, parques e canteiros.  

         A maioria das espécies utilizadas devem ser produzida nos viveiros da Prefeitura 

Municipal de Augustinópolis.  

         A manutenção dos jardins compreende os serviços de irrigação, limpeza, substituição 

de mudas, capina entre outros. A programação é feita por meio de circuitos, atendendo as sub 

prefeituras. 

           Propomos que as Árvores e o Plantio de Mudas devem priorizar o nosso bioma 

alternando-se em produção de flores e frutos. 

          Propomos que a execução dos pedidos de plantio e reposição de mudas das demandas do 

município, sejam tratados pela equipe técnica da prefeitura para serem atendidos pelos viveiros, 

do próprio Município.  

           Propomos que as Poda de Árvores sejam orientadas e realizadas por uma equipe 

treinada. 

          A poda é umas das mais importantes práticas de manejo da arborização, por meio dela é 

possível a compatibilização dos vegetais com outros elementos urbanos (fiações aéreas, placas 

de sinalização, luminárias). 

            Propomos que a Irrigação de plantas em área pública seja realizada de forma 

responsável, utilizado da água disponível em estudo especifico, no Município  

             Propomos Palestras e Peças Teatrais sobre Coleta Seletiva 

            Para estimular a adesão à coleta seletiva será criado um grupo educacional composto 

por funcionários da Secretaria de Serviços, que apresentam a Cidade Limpa em espaços 

educativos municipais. O objetivo é mostrar a forma correta de cuidar do lixo e a 

importância de separar resíduos seco e úmido. Além das apresentações teatrais, realizar 

palestras sobre coleta seletiva em estabelecimentos comerciais, condomínios, escolas, 

instituições públicas, centros comunitários e outros locais.  
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          Propomos que as Praças tenham manutenção preventiva e corretiva constates. 

         As Praças são espaços públicos urbanos, geralmente ajardinados e arborizados, com 

equipamentos, que propiciam a convivência através de atividades recreativas, de lazer, 

esportivas, sociais e culturais. 

          Circulação de Veículos de Tração Animal nas vias do Município de Augustinópolis 

         A presente legislação dispõe sobre o uso de animais em toda a Zona Urbana do 

Município de Augustinópolis, o uso de animais como meio de tração, especialmente de 

carroças, bem como meio de transporte de pessoas, montadas ou não, e de cargas, excluindo-

se aqueles utilizados pelo Exército Brasileiro e pela Policia Militar.  

 Maus tratos e abandono de animais 

           O objetivo deste serviço é aumentar o nível dos cuidados para com os animais (guarda 

responsável) e promover a participação social e o empoderamento de indivíduos e comunidades, 

através de ação conjunta entre Gerência de Bem Estar Animal e Gerência de Fiscalização da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Atende a demandas referentes a maus 

tratos, abuso e violência contra animais domésticos, tais como:  

 Animal preso sem água fresca à vontade e alimentação regular, ou abandonado em 

imóveis desabitados ou vazios por mais de 48 horas.   

 -Animais presos em locais pequenos, sujos, insalubres ou sem proteção contra sol, chuva 

e frio. - Animais confinados com outros maiores ou que os aterrorizem ou molestem.  

 Animal sofrendo constante violência física ou suspeita de abuso sexual.  

 Distribuição de animais vivos a título de brinde ou sorteio.  

 Exibição de animais em eventos e estabelecimentos, incluindo pet shops.  

 Manutenção de animal doente ou ferido sem assistência veterinária.  

 Animal preso a corrente, sem que possa se locomover normalmente.  

 Animal foge constantemente por falha no cercamento do imóvel.  
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           Propomos que seja criado uma a Fiscalização Ambiental para orientar a nossa gente. 

          Atendimento de denúncias referente a queima ao ar livre, corte de árvore irregular, 

poeira, odor, pesca ilegal, aterro e desmatamento em área ambiental, esgoto clandestino, 

poluição das águas (rios e praias), desperdício de água tratada, poluição na rede de 

drenagem. 

           Propomos a vistoria de lixo infectante (Resíduo Hospitalar) 

         Serviço destinado a solicitação de primeira vistoria a estabelecimentos de saúde, 

ocasião em que o Fiscal da Prefeitura Municipal de Augustinópolis. verificará se o 

estabelecimento em questão está acondicionando e armazenando os resíduos infectantes de 

forma correta para a coleta e transporte. 

           Propomos a criação da usina de reciclagem, seja com a ação direta de associação ou 

cooperativa. 

           Propomos Recicla todo o lixo gerado na cidade de Augustinópolis. 

 Estudar e implantar os métodos de Reciclagem 

 Separa o material reciclável do resíduo  

 Preservar 

 Replantar 

 Trabalhar a sustentabilidade 
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          Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 

         Propomos que o atendimento de atenção diária à pacientes adultos com transtornos 

mentais com idade acima de 16 anos. 

         Propomos uma equipe formada por médico psiquiatra, enfermeiros, psicólogos, assistentes 

sociais, terapeuta ocupacional, técnico esportivo, musicoterapeuta e arte terapeuta. 

         Propomos desenvolve ações de visita/atendimento domiciliar, oficinas terapêuticas e de 

geração de renda, grupos de atendimentos individuais e familiares.  

        Os principais objetivos do CAPS são o tratamento, reabilitação, e reinserção social na 

sociedade, dos pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, incluindo atenção aos 

familiares. 

                Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicômanos (CPTT) 

        Propomos o atendimento diário a adultos, adolescentes e crianças em uso de álcool e outras 

drogas.  

        Propomos a criação de uma equipe interdisciplinar formada por médicos, enfermeiros, 

técnicos em enfermagem, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, técnicos desportivos e um 

setor administrativo. 

       Os principais objetivos do (CPTT) são a prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção 

social do usuário de drogas e álcool, por meio de projetos terapêuticos individualizados, com 

modalidades de atendimento intensivo, semi intensivo e não intensivo. Aliada a um grupo de 

profissionais que oferece oficinas de terapia ocupacional e do corpo, musicoterapia, oficina de 

poesia e arte terapia. 
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SAÚDE 

 



 

            Salvamento Aquático 

            Propomos a parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, e Segurança Pública, Corpo 

de Bombeiros, e Governo do Estado para a criação do corpo de Guarda Vidas.  

           Com: 02 postos fixos e 01 barcos inflável no monitoramento de banhista durante todo o 

verão. São 2 postos de observação com 02 guarda-vidas cada e 01 barcos inflável no 

monitoramento de banhista no período do veraneio.   

          1 Ambulância de plantão na praia para deslocamento emergencial em situação de resgate. 

         Vigilância Sanitária 

         Tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-

se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da 

população, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual 

como coletiva dos problemas de saúde.  

         Nela está vinculada a vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, a 

vigilância em saúde do trabalhador e a vigilância sanitária.   

 Uso de aplicativos, para marcar consulta, retirar remédios, marcar exames e 

acompanhar resultados além de dicas de saúde                                                                                 

 Consulta semestral para pessoas com mais de 60 seja residencial ou nos postos de 

saúde. 

 Criar o cartão de saúde Municipal. 

 Levar a saúde para as comunidades, inclusive disponibilizar veículos ambulância para 

as comunidades. 
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         O trabalho é considerado um direito social conforme Artigo 6º da Constituição Federal 

de 1988.  

         O Artigo 170 que trata da ordem econômica dita os seguintes princípios:  

         Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existências dignas, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: 

         I - Soberania nacional.  

         II - Propriedade privada.  

         III - Função social da propriedade. 

        IV - Livre concorrência. 

         V - Defesa do consumidor. 

         VI - Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, 

Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)            
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INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E 

TRABALHO 



 

            VII - Redução das desigualdades regionais e sociais; 

           VIII - busca do pleno emprego.  

             IX - Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 

leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 6, de 1995). 

            Na área de Trabalho, fazer a articulação do trabalhador desempregado, de 

baixa renda ou de baixa qualificação profissional com o mercado de trabalho da 

região, 

         A agência Municipal do trabalho, tem a responsabilidade, ainda, a oferta de 

cursos de capacitação e qualificação profissional. 

 Proporcionar oportunidades para que empresas venham se instalar em nosso 

município e gerar emprego e renda. 

 Propor a disponibilidade de uma área para a construção de empresas. 

 Propomos a revitalização da área comercial e fortalecimento do comercio local. 

 Viabilizar treinamentos e capacitação para jovens e adultos. 

 Incentivar junto aos órgãos estaduais a profissionalização de jovens. 

 Incentivar o programa empreendedor  

 Criar mecanismos que proporcione incentivos fiscais para investidores que geram 

empregos e renda. 
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        Propor a criação do Conselho Municipal de Segurança Urbana. 

       Tem por finalidade sistematizar as propostas, as críticas, as sugestões e as ações das 

organizações sociais relativas às questões de segurança urbana, bem como, propor diretrizes e 

acompanhar a execução da Política de Segurança do Município de Augustinópolis.  

        Propor a criação dos fiscais de Trânsito. 
       Os fiscais Municipais de trânsito atuam, na fiscalização, organização e orientação do 

trânsito de Augustinópolis.  

       Os moradores e turistas de Augustinópolis devem acionar os agentes de trânsito Municipal 

através do telefone que será amplamente divulgado em nosso Município em situações pontuais 

envolvendo: 

 A organização do trânsito na cidade; 

 Acidentes (também acionar a polícia militar (190) e samu (192) quando necessário. 

 Fiscalização de obras em via pública. 

 Flagrantes de infração ao Código de Trânsito Brasileiro: como veículos estacionados em 

frente de garagem, sobre calçadas, parados em fila dupla, e em locais proibidos. 
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SEGURANÇA 

PÚBLICA 

TRÂNSITO 



 
 Fiscalização programada em ruas e avenidas; 

 Dirigem, orientam, informam e fiscalizam o trânsito;  

 Promovem educação para o trânsito, especialmente junto a escolas;  

 Atuam em eventos, garantindo a segurança dos pedestres e a fluidez do trânsito;  

 Apoiam as atividades do Batalhão de Trânsito, e Policia Militar quando solicitados;  

 Fiscalizam obras e eventos em vias públicas;    

 Propor que o uniforme dos agentes de trânsito é formado por camisa laranja, calça 

comprida preta e boné.  

 Propor ser adquirido veículos se duas e quatro rodas para as atividades coordenadas pelo 

comando 

          Videomonitoramento - Instalação de câmeras 

       Câmeras de Vídeo instaladas em pontos estratégicos da cidade que auxiliam na segurança 

pública e no controle do trânsito. 

       A Central Integrada de Operações e Monitoramento, além de potencializar o trabalho de 

segurança pública, proporcionando respostas imediatas às ocorrências, a Central também 

possibilita a identificação mais rápida às demandas de outras áreas da administração, como as do 

trânsito, serviços e de gestão estratégica.  

        Os equipamentos auxiliam na segurança pública e no controle do trânsito. Para solicitar a 

instalação de câmeras de videomonitoramento, o cidadão deve encaminhar a proposta para a 

Secretaria de Segurança Pública.  

        O pedido será analisado por uma equipe técnica e em seguida apreciado pelo Conselho 

Municipal de Segurança Urbana. 

         A atuação dos Agentes de Trânsito obedece às orientações da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (Senasp), do CTB, art., 23, 24 e 25, e do 

Ministério da Justiça. 

 Propomos ser necessário a criação da Guarda Civil Municipal. 

 Propomos que as nossas comunidades tenham a segurança da Patrulha Rural. 

 Propomos a criação dos Bombeiros Civis Municipais. 

 Propomos a criação dos Fiscais de Trânsito. 

 Propomos a criação dos Guardas Vidas. 
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 Propomos a criação da brigada de incêndio. 

   

      

 

 

 

           Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI 

         Propomos que a Rede Municipal de Ensino de Augustinópolis amplie a oferta de vagas 

nos Centros Municipais de Educação Infantil, e que atendam crianças de seis meses a seis 

anos, nos turnos matutino e vespertino, ou em tempo integral. 

         Educação Especial 

         Propomos que a Educação Especial objetive a implementação de políticas de inclusão 

para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas 

habilidades, superdotação matriculados na rede pública municipal.  

         Escola da Educação Física 

         Propomos a criação da Escola da Educação Física, com os objetivos de democratizar e 

popularizar o conhecimento das praticas a interação dos alunos e da comunidade com 

instrumentos pedagógicos; contribuir para a formação da cidadania; despertar vocações 

pela carreira esportiva; instigar a curiosidade e a fascinação pelo conhecimento e aproximar 

o esporte do dia-a-dia. 

        Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

         Propomos que o Município de Augustinópolis no que se referira a Educação de Jovens 

e Adultos, amplie a oferta da Modalidade da EJA e o Ensino Noturno Regular, para as 

pessoas que ainda não possuem o Ensino Fundamental completo ou que nunca tiveram 

acesso à escola, observando a idade mínima de 15 anos completos para efetivação da 

matrícula na referida modalidade, tanto na cidade como em nossas comunidades.  
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EDUCAÇÃO 

 



 

          Alimentação Escolar / Cantinas 

          O acesso à alimentação escolar de boa qualidade é um direito constitucional e uma 

das prioridades do Município de Augustinópolis. 

            Os alimentos oferecidos nas escolas compõem cardápios balanceados e superam a 

média de necessidades nutricionais recomendada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), em conformidade com as Resoluções RDC de nº 216 e nº 276 da       

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que regulamenta o funcionamento das 

cantinas. 

            Propomos cria o Manual da Cantina Saudável e busca orientar a comunidade escolar 

acerca dos produtos que podem ser comercializados ou que estão proibidos nesses 

estabelecimentos. 

 Propomos buscar inovações que possam assegurar a organização eficaz do 
ensino da aprendizagem e ofertar a educação infantil e o ensino 
fundamental. 

 Propomos a inclusão do esporte já nos primeiros anos escolares, para se 
identificar as aptidões nas modalidades afins. 

 Propomos o Uso de Aplicativo para a realização de matriculas, acompanhamento de 

boletins escolares, convocação para reuniões, etc... 

 Propomos as Olimpíadas do Saber, com o objetivo de trazer a competitividade, e 

busca por sabedoria entre os alunos da rede municipal, estendendo o projeto para os 

alunos de outras categorias no município, visando o aproveitamento e a avaliação 

tanto do corpo docente quanto dos alunos. 

 Propomos a inclusão de um segundo idioma para que os nossos alunos já tenham 

uma visão de mundo globalizado. 

 Propomos a capacitação de todos os agentes que trabalhe na educação, nas áreas a 

fins. 

 Propomos a reciclagem educacional como método de aprimoramento e 

aperfeiçoamento, preparando os nossos profissionais para estarem em nível elevado 

e de alta performance no rendimento escolar. 

 Propomos dentro do plano de carreiras e salários na área da educação e demais 

áreas do Município ofertar o ticket alimentação, como benefício permanente ao 

funcionalismo Público Municipal.                                                                                                              
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         A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 23:  

         É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

         II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras 

de deficiência. 

         X- Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 

integração social dos setores desfavorecidos. 

         Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 

de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  

          I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 

          II - O amparo às crianças e adolescentes carentes 

 Banco de Alimentos Ayrton Sena 

         Propomos a criação de um banco de alimentos que representa uma importante ação de 

combate ao desperdício de alimentos, de enfrentamento da fome e de estímulo à 

solidariedade no âmbito municipal. 

         O banco de alimentos recebe doações de alimentos não perecíveis que compõe a cesta 

básica e distribui às famílias de menor poder aquisitivo atendidas nos programas da 

Secretaria de Assistência Social de Augustinópolis.  

           Conforme a quantidade de alimentos arrecadados, outras famílias de baixa renda e 

instituições socais do município são beneficiadas. 
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ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  



 

 Centro de Convivência para a melhor Idade 

           Propomos que Os Centros de Convivência para a melhor Idade sejam espaços 

públicos que oferecem aos idosos moradores de Augustinópolis, atividades formativas, 

culturais, esportivas e de lazer. 

          As atividades têm como objetivo possibilitar à melhor idade momentos de convivência 

e socialização, favorecendo melhoria da qualidade de vida, valorização da alto-estima, 

afirmação de direitos, fortalecimento de vínculos afetivos familiares e comunitários e 

rompimento do isolamento social. 

          Para participar das atividades, a pessoa idosa deve procurar o Centro de Convivência 

mais próximo de casa e preencher a ficha de cadastro. 

          Os interessados devem ser moradores de Augustinópolis e ter idade acima de 60 anos. 

 Grupo de Convivência para a Terceira Idade 

           Propomos que Grupos de Convivência para Melhor Idade têm como objetivo 

fortalecer a autonomia, as relações familiares e comunitárias das pessoas idosas moradoras 

de Augustinópolis.  

           Os encontros são semanais e ocorrem em espaços comunitários providenciados pelos 

próprios idosos, com a coordenação e apoio da prefeitura que disponibiliza um assistente 

social, um artista plástico e um profissional de educação física para o acompanhamento 

desses grupos. Podem participar das atividades pessoas com idade acima de 60 anos e 

moradoras de Augustinópolis. 

 Centro de Referência da Juventude - CRJ 

           Propomos a criação de um local que proporciona aos jovens, entre 14 e 29 anos, 

moradores de Augustinópolis momentos de discussão e formulação de políticas públicas.  

           O espaço promove a interação entre jovens de várias regiões da Capital e municípios 

do Bico, e oferece atividades baseadas em quatro pilares fundamentais: convivência, 

formação, informação e expressão, reconhecendo os jovens como protagonistas nas 

definições das ações voltadas para eles. Para participar das atividades do CRJ,  

            O jovem interessado deve comparecer ao local para preenchimento da ficha de 

cadastro e apresentar comprovante de residência. 
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Centro de Referência para Pessoa com Deficiência 
           Propomos a criação de um centro de atendimento ao portador de deficiência. 

           O Centro é voltado para o desenvolvimento de ações em torno dos eixos da 

prevenção, informação e promoção da pessoa com deficiência. 

          Atende pessoas com deficiência e familiares, e visa contribuir para a inclusão social, a 

valorização e o protagonismo dessas pessoas na sociedade, afirmando sempre sua condição 

de sujeito de direitos.  

           O CRPD atende a pessoas com deficiência, moradores de Augustinópolis e seus 

familiares. Para participar, basta procurar o Centro e agendar um horário de atendimento 

com a equipe psicossocial do espaço. 

 Conselho Tutelar 
          É um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo 

cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes.  

         Augustinópolis possui Conselho Tutelar. Cada Conselho é composto por cinco 

membros eleitos pela comunidade local, com mandato de três anos, permitida uma 

recondução. A população pode acionar o Conselho Tutelar quando tiver suspeita ou 

confirmação de casos de agressão física e/ou psicológica a crianças e adolescentes; ausências 

ou evasão escolar e quaisquer outras violações de direitos. 

 Casa de Acolhimento Crianças e Adolescentes 
       Os serviços de acolhimento institucional são destinados a meninos e meninas, de 0 a 18 

anos incompletos, em situação de vulnerabilidade pessoal e social, impossibilitados de 

retornar à convivência familiar e comunitária. As crianças e adolescentes são encaminhados 

por meio do Conselho Tutelar, da Vara da Infância e Juventude de Augustinópolis e do 

Ministério Público.  

       Os espaços de acolhimento integram a rede de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade do Sistema Único de Assistência Social. 

 Família Acolhedora 
        Propomos um Programa e uma política pública municipal de apoio e proteção social 

especial à criança e ao adolescente.  

        O acolhimento em famílias acolhedoras é provisório e assegura às crianças e 

adolescentes, vítimas de abandono, negligência e formas múltiplas de violência, o direito 

fundamental e constitucional à convivência familiar e comunitária.  
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          Para as famílias acolhedoras é importante compreender que acolher uma criança e/ou 

adolescente não significa adoção, mas o compromisso de tornar-se parceira no atendimento e 

na preparação para o retorno da criança e/ou adolescente à família de origem. Podem se 

tornar uma família acolhedora pessoas acima de 25 anos de idade e residentes no município 

de Augustinópolis e não ter pendências judiciais. 

 Núcleo de Integração Social para Pessoas Idosas  

           Os Núcleos de Integração Social para Pessoa Idosa, são alternativas de atendimento 

diário a pessoas idosas em espaços menores.  Todo o trabalho dos Núcleos é desenvolvido 

por equipe qualificada. Atividades oferecidas Oficinas, rodas de conversa, palestras, 

exercícios físicos e atividades de lazer são oferecidas, com o objetivo de favorecer a 

melhoria da qualidade de vida, a valorização da alto-estima, a afirmação de direitos e o 

fortalecimento de vínculos afetivos familiares e comunitários e ainda evitar o isolamento 

social. 

            Como participar Moradores de Augustinópolis a partir dos 60 anos podem participar. 

A inscrição é gratuita e feita no próprio núcleo. Documentos necessários Documento de 

identidade com foto e comprovante de residência. 

 Propomos ID SAÚDE Municipal vinculado ao cartão do SUS 

 Propomos a implementação dos serviços do CRAS 

 Propomos a criação do banco de alimentos que possibilitara receber 

doações o ano todo. 

 Propomos fazer um levantamento e trabalhar com dados reais sobre a 

situação de pessoas em estado de vulnerabilidade e pobreza. Com a 

aplicação de politicas publicas que venham de encontro coma solução 

dos problemas.  
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        Propomos Qualificar e integrar os espaços urbanos, priorizando as intervenções em 

lugares precários e em saneamento, buscando a sustentabilidade econômica, ambiental e 

social. 

      Saneamento: Viabilizar as condições de implementação de serviços 

de saneamento ambiental discutindo com os diversos setores a inclusive 

o da concessão já estabelecido. 

       Propomos criar o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras 

providências. 

       Propomos abrir concessão para que outra operadora possa oferecer seus 

serviços ao município no quesito água e esgoto. 

       Propomos revitalizar as nossas ruas e torna lãs trafegáveis no inverno ou 

verão. 
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INFRAESTRUTURA  



 

 Propomos a criação de um aplicativo para a indicação de problemas de infraestrutura 

tais como buracos, iluminação Pública queimada, esgoto a céu aberto, etc... que 

possam trazer mais controle nas atividades do Município. 

 Trabalhos corretivos e preventivos em estradas Municipais, mais conhecidas como 

vicinais. 

 Implantar o controle de abastecimento em toda a frota visando gestão de gastos e 

melhor controle, Good Card. ou ticket Car. 

 Revitalizar a oficina do Município. 

 Propomos inserir nas práticas Municipais as ações corretivas e preventivas.                                                                                            
 

 

 

 

 

       Órgão ou departamento controlador, órgão do governo Municipal destinado 
ao controle financeiro. 

       A Controladoria Contábil tem, assim como a administrativa, um papel na 
tomada de decisão, pois dedica-se ao controle financeiro do Município e de suas 
áreas. 

       É sua função preservar o bom funcionamento da Gestão Pública e 
administrar a relação das áreas entre si, considerando o orçamento anual e os 
objetivos do Governo Municipal. 

 Propomos a transparência e a verificação orçamentaria de projetos que seguem para a 

aprovação e após a execução. 

 Propomos uma Gestão financeira voltada para a economia e controle dos gastos 

Públicos. 
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CONTROLADORIA 



 
 Propomos a Fiscalização transparente sobre as contas e ações financeira, da 

Prefeitura. 

 Propomos a observância integral do PPA, como referencia e baliza para as medidas 

financeiras no Município. 

 Propomos a observância integral do LOA, como referência e baliza para as medidas 

financeiras no Município. 

 Propomos a observância integral do LDO, como referência e baliza para as medidas 

financeiras no Município.                                                                                                      

 

 

 

 

         A Constituição Federal de 1988 assim define em seus Artigos 23 e 30: 

 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:    

         III - Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 

         IV - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros 

bens de valor histórico, artístico ou cultural. 

         V - Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à 

pesquisa e à inovação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015). 
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CULTURA 

TURISMO 



 
 Art. 30. Compete aos Municípios:  

        IX - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação 

e a ação fiscalizadora Federal e Estadual e Municipal. 

         Propomos a implantação e gestão de equipamentos culturais.  

         Propomos a instituição de equipamentos culturais que atraiam permanentemente a 

atenção e a presença do Público ao Município e o fluxo de turistas. 

         Propomos o relevante papel da administração municipal, em encontrar caminhos e 

proporcionar o bem estar do turista, que vir a visitar a nossa cidade. através da preservação 

ecológica e da memória de cidadãos ilustres, do município.                                                                                       

 

 Gerar demanda porá o turismo no município 

 Desenvolver e tradicionalizar as festas municipais, Carnaval, Festejos, aniversario da 

cidade, Festas Juninas, Pecuária, Encontro cultural, Jogos do Tocantins, Natal e 

Réveillon. 

 Desenvolver o Turismo nas diversas áreas. 

 Criar Monumentos culturais que atraiam turistas. 

 Treinar nosso pessoal focado no turismo. 

 Criar ferramentas e sites que divulguem as nossas belezas e o que temos  

 Oferecer capacitação aos profissionais que se dedicarem ao turismo. 

 Ter visão de futuro com relação a preservação. 

 Propor a criação e o incentivo à produção artesanal e cultural no municipal. 
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Propomos a criação do Conselho Municipal de Habitação 

           É um instrumento de gestão democrática que tem por finalidade propor e deliberar sobre 

diretrizes, programas, projetos e ações relacionados à área. Por meio dele, são debatidas e 

articuladas questões relativas à habitação de qualidade, e principalmente, à moradia das famílias 

de menor poder aquisitivo.  

 Propomos a criação do Projeto Moradia Construção de Unidades Habitacionais 

            O Projeto Moradia oferece a famílias de baixa renda duas modalidades de aquisição da 

casa própria: 

 Construção e Reconstrução de unidades habitacionais. 

           A grande maioria das famílias beneficiadas tem renda mensal em torno de um salário 

mínimo. 
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URBANISMO 

e 

HABITAÇÃO 



 

           O Projeto Moradia reúne um conjunto de ações articuladas com o objetivo principal de 

reduzir o déficit habitacional do município e viabilizar o acesso à casa própria, com 

infraestrutura, resgatando o bem-estar e a cidadania para famílias com renda de até dois salários 

mínimos.  

 A modalidade Construção de Unidades Habitacionais é dividida em duas categorias:                                                                      

Residenciais: Núcleos habitacionais com até 100 unidades, são destinados ao 

atendimento das demandas locais, que se caracterizam pelo atendimento prioritário 

aos moradores do bairro.        

  Reconstruções: Núcleos habitacionais com mais de 100 unidades, são destinados ao 

atendimento prioritário das demandas municipais. 

 Projeto Terreno Legal 

              O projeto Terreno Legal combate à exclusão e a desigualdade social, assegura o uso 

e a ocupação do solo de forma organizada e melhora as condições de vida da população dos 

assentamentos informais e precários.  

              O Projeto Terreno Legal considera os aspectos sociais, urbanísticos, ambientais, 

econômicos e jurídicos, incluindo a participação e atuação direta da comunidade, associados 

a um conjunto mais amplo de políticas públicas, diretrizes de planejamento e estratégias de 

gestão urbana destinada a reverter o atual padrão excludente de crescimento urbano. 

              A Regularização Fundiária poderá ser solicitada pela comunidade através do 

Orçamento Participativo. 

              A Arquitetura e o Urbanismo estão diretamente ligados, e 
proporcionam uma visão diferenciada das ruas das casas, dos bairros e da 
cidade. 
              O urbanismo, proporciona formas planejadas de habitar os espaços, 
favorecendo o desenvolvimento da sociedade e solucionando problemas. 
              Propomos usar desse conhecimento para melhorar o aspecto físico e 
estrutural das nossas vias e ruas. 

 Propomos avaliar e revitalizar as áreas verdes  

 Propomos modernizar e criar área de lazer e praças. 

 Propomos que o lixão Municipal deve ser extinto e dar lugar a uma área de 

preservação permanente como exemplo um horto floresta, dando a cidade de 

Augustinópolis, uma melhor qualidade de vida proporcionado pela preservação da 

natureza.  

 Propomos arborizar a cidade com arvores que deem Flor exuberante tornando a 

cidade mais atrativa e proporcionando referencias postais. 
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 Escolinhas de Esportes e Ginásio Poliesportivo Emivan Vieira Moura.  

          Propomos que que sejam criadas escolinhas de esportes instalados em diversos bairros 

de Augustinópolis tendo como objetivo de democratizar o acesso ao esporte, estimulando 

crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, a interagir socialmente, com a prática esportiva. 

         Propomos desenvolver valores sociais e melhoria da autoestima, convívio, interação 

social e saúde através do incentivo ao esporte.  

         Propomos oferecer através das escolinhas e de forma, gratuita, as modalidades de 

futebol de campo, atletismo, futsal, vôlei, natação, basquete, handebol, capoeira, ciclismo, 

karate, skate, patins e dança. Prioritariamente, as escolinhas destinam-se aos alunos do 

ensino fundamental.  

 Propomos incentivar o esporte na escola já nos primeiros anos escolares. 

 Propomos que sejam criados os jogos municipais, incentivando a competitividade e 

ao mesmo tempo revelando atletas que possam representar nossa Cidade, nosso 

Estado e nosso País. 

 Propomos diversidade nas modalidades esportivas, para que possa atender a 

demanda de nossos jovens e adolescentes. 

 Propomos buscar recursos para se criar um espaço, adequado para as praticas de 

diversos esportes.  

 Propomos de forma profissional seja por formação ou mérito priorizar os grandes 

nomes do esporte Municipal como tutores da formação de novos atletas. 

 Propomos dar liberdade inclusive financeira a área do esporte para a realização dos 

eventos e fomentar a pratica das competições. 
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ESPORTE 



 

 Propomos atender com insumos e materiais que atendam às necessidades para a 

pratica esportivas das modalidades diversas. 

 Propomos ter um cuidado a nível elevado dos nossos ambientes de praticas de 

esporte sejam ginásios, campos, quadras e etc... 

 

 

 

 Feira Legal 

      Propomos que as feiras livres de Augustinópolis apresentaram barracas 

padronizadas e a comercialização dos produtos é realizada de forma setorizada, o 

que proporciona maior facilidade para os consumidores. As unidades apresentam 

cores diversificadas, o que facilita a identificação dos produtos. 

      Nas barracas de cor verde o consumidor encontra hortifrutigranjeiros e 
condimentos. 
      Nas barracas de cor vermelha são vendidas flores. Lanches rápidos e outros 

produtos. 

      Nas barracas de cor amarela são encontrados produtos da agroindústria. 

      Nas barracas de cor de cor marrom são comercializados produtos de armarinho 

e artesanato. 

      Aves, peixes, mariscos e suínos são vendidos nas unidades de cor azul claro. 

      Propomos que as feiras livres sejam realizadas de terça a domingo, das 18 às 

22 horas.  

       A feira do mercado continuará com suas atividades normais.  

 Árvores - Plantio de Mudas 

       Para a execução dos pedidos de plantio e reposição de mudas demandadas no 

município, a prefeitura possui viveiros, com uma diversidade de mudas que são 

oriundas da nossa região.  

       Propomos que a circulação de Veículos de Tração Animal nas vias do 

Município de Augustinópolis, passe por uma reformulação para garantir melhor 

qualidade de vida e bem estar ao animal. Visando mais eficiência e qualidade.  
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AGRICULTURA 



 

       A presente legislação dispõe sobre o uso de animais em toda a Zona Urbana 

do Municipio de Augustinópolis, o uso de animais como meio de tração, 

especialmente de carroças, bem como meio de transporte de pessoas, montadas 

ou não, e de cargas, excluindo-se aqueles utilizados pelo Exército Brasileiro e pela 

Policia Militar.  

 Maus tratos e abandono de animais 

        O objetivo deste serviço é aumentar o nível dos cuidados para com os 

animais (guarda responsável) e promover a participação social e o 

empoderamento de indivíduos e comunidades, através de ação conjunta entre 

Gerência de Bem Estar Animal e Gerência de Fiscalização da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Agricutura.  

Atende a demandas referentes a maus tratos, abuso e violência contra animais 

domésticos, tais como:  

 Animal preso sem água fresca à vontade e alimentação regular, ou 

abandonado em imóveis desabitados ou vazios por mais de 48 horas.   

 Animais presos em locais pequenos, sujos, insalubres ou sem proteção 

contra sol, chuva e frio. - Animais confinados com outros maiores ou 

que os aterrorizem ou molestem.  

 Animal sofrendo constante violência física ou suspeita de abuso sexual.  

 Distribuição de animais vivos a título de brinde ou sorteio.  

 Exibição de animais em eventos e estabelecimentos, incluindo pet 

shops.  

 Manutenção de animal doente ou ferido sem assistência veterinária.  

 Animal preso a corrente, sem que possa se locomover normalmente.  

 Animal foge constantemente por falha no cercamento do imóvel.  

AGRO 

 Propomos a criação de um centro de reabastecimento onde o produtor rural pode 

comercializar os produtos, produzidos em sua propriedade. 

 Propomos incentivar e modernizar as feiras semanais com o projeto feira legal. 

 Propomos a implantação e assistência a Agricultura de precisão. 
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 Propomos a implantação e assistência a Agricultura familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                     32 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                         33 


