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Introdução: 

 

Este Plano apresenta as principais propostas do 
candidato Júlio Oliveira e sua Vice Carmem Lúcia, e da 
“Unidos Pelo Futuro de Augustinópolis”, compostas pelos 
partidos SOLIDARIEDADE, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO, PROGRESSISTA, DEMOCRATA E CIDADANIA, 
para a administração municipal no período 2021-2024. O 
conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a 
partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória 
politica e de vida, como, Prefeito, homem de origem 
simples e humilde e pai. 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de 
uma gestão realmente comprometida com a população 
Augustinópolina. Trata-se de uma proposta de políticas 
públicas na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento 
social. Neste sentido, contempla em todos os setores ideias 
inovadoras que tem como eixo central a articulação 
interinstitucional e a busca de parcerias com instituições 
públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto 
na esfera pública como na privada, de forma que estas 
instituições passem a exercitar a máxima da 
responsabilidade social. 

No momento atual se observa que um dos 
maiores anseios da comunidade está voltado para o setor 
de infraestrutura urbana e rural, saúde, Educação, 
Agricultura, setor da cultura e esportes. Dessa forma, 
pretende-se ampliar os serviços já existentes no município 
e implantar outros, que juntos garantam à comunidade 
uma assistência digna e contínua, através das estratégias 
constantes do corpo deste Plano. 

Entretanto, há que se considerar que hoje 
Augustinópolis assiste á expansão do ensino superior nas 



 

mais diversas áreas de formação acadêmica, realidade que 
demanda a adoção de estratégias capazes de garantir aos 
alunos o acesso a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as 
estratégias voltadas à geração de emprego para os jovens, 
também passa a ser uma prioridade. 

Sendo o município de Augustinópolis 
predominantemente agrícola não se concebe pensar o 
desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura, com 
base no desenvolvimento rural sustentável, nem pensar na 
geração de empregos sem que haja o aproveitamento desse 
potencial agrícola. Por essa razão, se pretende fortalecer a 
relação com instituições como o RURALTINS, SEBRAE, 
SESI, SENAR, que atuam no âmbito municipal/regional e 
ainda potencializar parcerias com as FACULDADES, que 
atuam no âmbito municipal para a implantação de 
pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) 
voltadas ao aproveitamento e beneficiamento da produção 
agrícola local, conforme a vocação de cada comunidade 
(milho, feijão, abóbora, mandioca, hortifrutigranjeiros, 
açaí, acerola e outros). Ainda pensando na agricultura e no 
agricultor, a administração centrará esforços na 
manutenção das estradas vicinais por onde se escoa a 
produção e por onde trafega as pessoas que produzem. 

Outra ação de grande impacto da futura 
administração também com base na formação de parcerias 
será a construção de moradias populares através do 
sistema de mutirão. Vislumbra-se, nessa direção, uma 
articulação entre administração municipal, que participa 
com a doação de terrenos, agências financiadoras, que 
facilitam a aquisição de materiais, e a comunidade, que 
através da sua força de trabalho estará atuando em seu 
próprio benefício. 

Além das ações já mencionadas, pretende-se 
estimular as empresas locais a assumirem uma postura 
proativa em relação à conservação dos equipamentos 



 

municipais, a exemplo das praças e quadras de esportes, e 
ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os 
clubes de futebol, por exemplo. 

Outrossim, além das parcerias locais se buscará 
incansavelmente o apoio de órgãos da administração 
pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de 
projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas 
prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, 
educação, lazer, segurança, habitação) da nossa gestão e 
que se encontram elencadas ao longo deste documento. 

Durante todo o mandato a realização dos 
objetivos almejados estará atrelada a valores como 
trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, 
consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. 
Esses são os princípios que deverão caracterizar uma 
administração forte e verdadeiramente comprometida com 
os anseios da população, e será a marca da nossa trajetória 
política. 

Destaque-se ainda que todas as ações propostas 
estejam em consonância com a legislação (federal, estadual 
e municipal vigentes) e obedecerão o princípio da 
sustentabilidade econômica e socioambiental. 

Cabe ressaltar que este Programa não se 
configura uma ideia acabada ou imposta, mas apenas um 
esboço das principais ações a serem empreendidas, estando 
aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao 
longo da campanha eleitoral. 

O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco 
em instrumentos de planejamento e rigoroso 
acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre 
uma forte disciplina de execução e meritocracia, também 
possibilitará a coleta e análise de informações preciosas 
para a concepção de novas soluções para a cidade no médio 
e longo prazo, soluções que levarão a cidade a atingir um 



 

posicionamento compatível com a sua importância para a 
região.  

O Plano de Governo aqui delineado representa 
um modelo de gestão de alto desempenho com participação 
cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o 
idealismo do candidato. As propostas contemplam os 
objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e 
complexidade que demandarão uma administração 
extremamente dedicada e competente, muito próxima e 
conhecedora das necessidades dos Augustinópolinos. 

O detalhamento dessa proposta e outras 
Contribuições que vierem a se integrar ao presente plano 
de governo ocorrerão após o certame eleitoral. 

 

PROPOSTA DE GOVERNO 

As propostas serão apresentadas para cada 
uma das principais áreas de foco deste Plano de Governo e 
consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, 
as metas e os projetos que a compõem. 

 Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade 
e os principais desafios a serem enfrentados nos 

próximos anos para a área em tela. 

 Diretrizes: apresentam o desdobramento dos 

Objetivos Centrais do Governo para a área em 
questão. 

 Metas: detalham os objetivos táticos a serem 

perseguidos em cada área alinhada com as diretrizes. 
 Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, 

permitirão atingir as metas. 

  
1. EDUCAÇÃO: 

 

1.1. Educação – Ensino Infantil: 



 

 Construir Centro de Educação Infantil de Tempo 

Integral; 

 Implantar bibliotecas e brinquedotecas nas Escolas 

de Educação Infantil, com a parceria do Governo 
Federal e Estadual, juntamente com a Gestão 

Escolar; 

 Diversificar a merenda escolar; 
 

1.2. Educação - Ensino Fundamental: 

 Garantia e melhorar o transporte escolar eficiente 

aos estudantes que se deslocam dos povoados para 
a sede municipal; 

 Promoção de melhoria na estrutura física e nos 

equipamentos das escolas e creches; 
 Projetos de intensificação de melhoria da educação 

básica; 

 Transformar Augustinópolis em referência regional 

e estadual no ensino fundamental; 
 Implantar laboratório de informática nas escolas 

municipais; 

 Implantar plataforma virtual de apoio ao ensino; 
 Garantir a reforma, manutenção e ampliação das 

escolas municipais; 

 Implantar bibliotecas digitais nas escolas de 
educação fundamental; 

 Construir Escola Modelo de Educação Fundamental 

de Tempo Integral; 

 
1.3. Educação - Valorização dos Profissionais da 

Educação: 

 Cumprimento da Data Base; 
 Cumprimento Integral do Plano de Cargos e 

Carreiras; 



 

 Fomentar o acesso de tecnologia da informação 

para os profissionais da educação; 

 

1.4. Educação – Gestão Escolar: 
 Projeto de gestão democrática baseado na eleição 

direta dos diretores e coordenadores educacionais; 

 Ouvidoria educacional; 
 Criar o prêmio de valorização dos profissionais da 

Educação (práticas exitosas); 

 Construção da sede da Secretaria de Educação; 

 Construção de novas unidades escolar; 
 

2 SAÚDE 

2.1  SAÚDE - Gestão da Saúde/Administração: 

 Implantar a Ouvidoria da Saúde 

 Construção da sede da Secretaria de Saúde; 

 Assegura o funcionamento da UPA – Unidade de 
Pronto Atendimento; 

 Implantar o SAMU em Augustinópolis de modo 

regionalizado; 
 Implantar o Plano de Cargos e Carreiras dos 

profissionais da saúde; 

 Ofertar cursos e/ou capacitações de forma 
continuada aos profissionais da saúde; 

 Realizar campanhas de valorização dos conselhos 

municipais vinculados a saúde a fim de estimular a 

efetiva participação social; 
 Assegurar e ampliar a frota de veículos da 

administração e de atendimento direto a população; 

 Realizar parcerias com as faculdades locais, FABIC, 
UNITINS e UTF, com o objetivo de buscar sempre a 

eficiência e excelência na oferta dos serviços de 

saúde aos munícipes; 



 

 Promover melhorias das estruturas físicas, dos 

equipamentos e dos serviços das Unidades Básicas 

de Saúde, garantido atendimento à toda população 

que precisa. 
 Melhorar a estrutura física e de prestação de 

serviços da Farmácia Básica do Município e 

aperfeiçoar as aquisição de medicamentos; 
 Implantar o PADI - Programa de Atendimento 

Domiciliar ao Idoso; 

 Implantar a plataforma de tecnologia para saúde; 

 Implantar o projeto de produção de energia 
(energia solar); 

 

2.2 SAÚDE – Atenção Básica: 
 Aquisição de unidade móvel de saúde; 

 Ampliar a oferta de EPI’S aos profissionais de 

saúde; 

 Tornar o município em gestão plena em saúde; 
 Reduzir o tempo de espera para consultas médicas 

nas Unidades Básicas; 

 Promoção de campanhas itinerantes, em todos os 
povoados, voltadas a exames diversos; 

 

3 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
HABITAÇÃO 

3.2 TRABALHO – Emprego e Renda: 

 Criar iniciativa associativista e cooperativista 

vinculada as qualificações realizadas pelo CVT; 

 Incentivar o primeiro emprego para jovens; 
 Ampliar a oferta de cursos pelo CVT – Centro 

Vocacional Tecnológico e sistema S; 

 Implantar a unidade do SESI e SENAR em 
Augustinópolis; 

 Ampliar a trabalho da Sala do Empreendedor; 

 



 

3.3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL e HABITAÇÃO 

 Fortalecer as ações existentes no CRAS, e implantar 

cursos profissionalizantes via CVT – Centro 

Vocacional Tecnológico; 
 Fortalecer atividades culturais e esportivas em 

parceria com a Secretaria de Cultura e Esportes; 

 Ampliar a equipe profissional e implantar a frota de 
veículos próprios; 

 Fortalecer as ações e projeto existentes no CREAS; 

 Melhorar as condições da sede do CREAS; 

 Implantar plano para erradicação de casas sem 
condições mínimas de moradia; 

 Implantar a sede própria do Conselho Tutelar; 

 Qualificação continuada dos Conselheiros 
Tutelares; 

 Implantar melhorias no Cadastro Único; 

 

4 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO: 
 

4.2 MEIO AMBIENTE – Cidade Limpa, Cidade 

Protegida: 
 Assegurar a operacionalização do Aterro Sanitário; 

 Implantar a Coleta Seletiva do Lixo; 

 Realizar estudos para a concessão do serviço de 
coleta do lixo e gestão do aterro sanitário, por meio 

de cooperativa; 

 Realizar campanha de conscientização juntos aos 

munícipes referentes ao processo de seleção do 
lixo; 

 Melhorar a frota de veículos que atuar na coleta do 

lixo, com a aquisição de novos veículos; 
 Efetivar o calendário da coleta do lixo; 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente; 



 

 Arborizar e jardinar áreas públicas: pátios de órgão 

públicos do município como escolas, postos de 

saúde entre outros; 

 Preservar as áreas de mananciais; 
 Distribuição de mudas de plantas nativas; 

 

4.3 SANEAMENTO –  
 Acompanhar e cobrar o cumprimento dos prazos de 

implantação da rede de esgoto pela concessionária, 

bem como a qualidade e fornecimento de água aos 

munícipes; 
 Realizar campanhas de orientação junto aos 

munícipes para evitar a disposição de águas 

servidas nas ruas e logradouros públicos; 
 Realizar mutirão de limpeza pública; 

 

5 AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

RURAL: 
 

5.2 AGRICULTURA -  

 Melhorar as condições de trafegabilidade das 
estradas vicinais; 

 Realizar estudos para implantar o projeto piloto da 

lavoura comunitária; 
 Incentivar a diversificação da produção: 

piscicultura, apicultura e avicultura; 

 Ampliar o quadro de pessoal da Assistência Técnica; 

 Mapear e incentivar os arranjos produtivos; 
 Ampliar o número de equipamento de mecanização; 

 Incentivar a implantação de cooperativas por áreas 

de produção; 
 Replicar o modelo de compra governamental 

realizado pela Associação da Itaúba (ASMUTRAPI); 

 Revitalizar o Programa Compra Direta; 



 

 Ampliar o número de feiras no Município; 

 Realizar a feira da Agricultura Familiar; 

 Incentivar a produção orgânica e incentivar adesão 

ao selo de produção orgânica; 
 Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados 

pelas famílias da Agricultura Familiar, bem como 

associações e cooperativas; 
 

 

5.3 PECUÁRIA – 

 Incentivar a produção de queijo e doces e demais 
derivados do leite; 

 Realizar capacitações para o processamento de 

derivados do leite; 
 Realizar estudos para implantar a festa do leite; 

 Melhorar a estrutura física e humana do 

departamento do SIM; 

 Implantar a abatedouro para pequenos animais 
(aves, ovinos, caprinos e suínos); 

 Realizar campanhas sobre melhorias de 

conscientização das condições sanitárias e 
organização da feira do mercado; 

 Manter as parcerias com associações, sindicatos 

para fomentar a melhoria da produção de leite e 
rebanho bovino; 

 Manter as parcerias em festas tradicionais da 

agricultura e pecuária, fomentando a economia 

local; 
 

6 CULTURA E TURISMO: 

 
6.2 CULTURA e TURISMO –  

 Implantar a semana da cultura cristã; 



 

 Realizar estudos para implantar o espaço cultural 

(teatro municipal); 

 Implantar a semana de arte local e, criar espaço 

para comercialização permanente do artesanato; 
 Assegura a realização das festas tradicionais e 

populares (folclóricas), “carnaval, aniversário da 

cidade e festa das mães, festa junina e festa de final 
de ano; 

 

7 ESPORTE E JUVENTUDE: 

 
7.2 ESPORTE –  

 Implantar a semana da comunidade com a 

realização de atividades esportivas diversas como: 
passeios ciclísticos, futebol, futsal, atletismo, entre 

outras modalidades esportivas; 

 Implantar o calendário esportivo com diversificação 

de modalidades esportivas; 
 Melhorar a estrutura do campeonato municipal de 

futebol; 

 Implantar a 1ª e 2ª divisão do campeonato 
municipal de futebol; 

 Realizar estudos para construção de um ginásio de 

esportes; 
 Perfuração de poços artesianos no Estádio 

Municipal e no campo de futebol do bairro São 

Pedro; 

 Ampliação de espaços para atividades ao ar livre 
(pistas de caminha/atletismo); 

 Recuperar/revitalizar os espaços esportivos 

existentes, Quadra Boa Vista, Campo de Futebol do 
Bairro São Pedro, Quadra e Campo - Dezesseis, 

Quadra Santa Rita, Campo Futebol 3 Irmãos), e 

outros. 



 

 

7.3 JUVENTUDE -  

 Projeto primeiro emprego; 

 Realizar eventos de conscientização envolvendo 
poder publico e entidades religiosos, escolas, 

faculdades, ministério público, policia militar e 

civil, Rotary, com a finalidade evitar o 
envolvimento de jovens e adolescentes com 

produtos entorpecentes; 

 Criar a semana literária da juventude; 

 
8 DESENVOLVIMENTO URBANO, SERVIÇOS PÚBLICOS E 

TRANSPORTES: 

 
8.2 DESENVOLVIMENTO URBANO - 

 Reforma da pavimentação Av. Goiás e praça Augusto 

Cayres; 

 Recuperação do pavimento de ruas e avenidas; 
 Prioritariamente pavimentar as ruas dos bairros e 

setores da cidade que inda carecem de 

infraestrutura; 
 Realizar estudos para implantar o Plano Diretor do 

Município 

 Realizar a regularização fundiária; 
 

8.3 SERVIÇOS PÚBLICOS –  

 Reforma e manutenção da jardinagem das praças e 

prédios públicos; 
 Melhorar a prestação de serviços e qualidade da 

iluminação pública; 

 Assegura a manutenção e limpeza das vias públicas 
 Assegura a manutenção e recuperação de canais e 

vias de escoamentos de água, bueiros, bocas de 

lobos e outros; 



 

 

8.4 TRANSPORTES –  

 Dar continuidade a sinalização horizontal e vertical 

no perímetro urbano da cidade; 
 Aquisição de veículos para renovação da frota 

municipal; 

 Implementar soluções diversas e engenharia de 
trafego e operação de transito, a fim de promover 

prioritariamente a segurança e fluidez; 

 Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas 

visando à mudança comportamental e redução de 
acidentes, em vias públicas municipais; 

 

9 GESTÃO GERAL: 
 

9.2 ECONOMIA: 

 Criar o Conselho Superior de Gestão e 

Desenvolvimento Econômico; 
 Implantar o programa Bom Trabalho que tem como 

proposta a realização de cursos de capacitação 

profissional com foco nos diversos segmentos 
econômicos, promovendo a qualificação da mão e 

obra de acordo com as reais demandas do mercado 

de trabalho. 
 Criar   o   Programa    Parceria pelo 

Desenvolvimento, através de incentivos do poder 

publico, atrair novas empresas para geração de 

novas oportunidades de emprego e renda para a 
população. O programa tem como principio um 

estudo técnico que vai apurar qual a “vocação” que 

o nosso munícipio apresenta para se desenvolver 
com qualidade. 

Ou    seja, vamos    focar    os    esforços    para   atr



 

air empresas que se enquadram no perfil econômico 

e de mão de obra que a nossa cidade apresenta. 

 Fomentar a estruturação da Associação Comercial 

de Augustinópolis; 
 

9.3 SEGURANÇA PÚBLICA; 

 Criação do Comitê Integrado de Segurança, 
vinculado diretamente ao gabinete do prefeito. O 

prefeito assumindo a correta responsabilidade que 

lhe cabe na segurança pública e responsabilizando 

as áreas envolvidas com o tema como as secretarias 
da Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, 

Esporte e Juventude; 

 Manter as parcerias entre o poder público 
municipal e as instituições de segurança pública; 

 Instalação de câmeras em torres de observação nas 

principais vias de acesso, que enviarão imagens de 

toda cidade em tempo real para uma central; 
 

9.4 ADMINISTRAÇÃO GERAL:  

 Implantar Sistema de Atendimento ao Cidadão via 
internet para receber solicitações dos munícipes, 

estabelecendo prazo para resolução da demanda; 

 Disponibilizar     100%    dos    serviços públicos 
on-line via internet; 

 Institucionalizar o Sistema Municipal de Inovação – 

SMI; 

  Implantar o Plano de Inovação e Sustentabilidade 
do Executivo Municipal com a unificação de 

Secretarias; 

 Mapear e redesenhar processos visando a 
simplificação, agilização e qualificação na 

prestação dos serviços públicos para a população; 



 

 Implantar um rigoroso controle na compra de 

materiais, contratação de serviços e gestão dos 

contratos com fornecedores e prestadores de 

serviços; 
 Implantar o programa Segunda-feira com o 

Prefeito, para ouvir os segmentos da sociedade e 

planejar as obras e ações com foco nas reais 

necessidades e anseios da população; 

VISÃO DE LONGO PRAZO PARA A CIDADE  

 Este Plano de Governo considera um posicionamento 
de liderança para Augustinópolis para próxima gestão 

e a longo-prazo. 

 A Visão que orientará o Governo, com alcance para 
2032, posiciona Augustinópolis como uma das 

melhores cidades do Tocantins para se viver, 

trabalhar e conhecer. 

 No campo social pretendemos posiciona a cidade em 
nível regional e nacional, como a cidade que reúne 

simultaneamente a melhor qualidade de vida, um 

sistema de saúde básico eficiente e que promove 
hábitos e costumes mais saudáveis para uma 

população integrada à educação e cultura. Para isso, 

seremos: 
 Uma cidade referência na educação pública do, Estado 

e do País. 

 Uma cidade cujo sistema básico de saúde apresenta 

eficiência, tanto na qualidade do atendimento, quanto 
do número de beneficiados; 

 Referência nacional em redução de déficit 

habitacional; 
 Uma cidade sem pobreza extrema, sem desigualdades 

extremas e mais integrada cultural e socialmente;  

OBJETIVOS E PRINCIPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 



 

 Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação 

dos serviços públicos municipais; 

 Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos 

urbanos mais adequados às demandas e ao 
crescimento da população; 

 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio 

ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, 
cultural e histórico no processo de desenvolvimento 

da cidade; 

 Garantir maior igualdade de oportunidades para os 

jovens e crianças Augustinopolina; 
 Contribuir para a formação de um ambiente de 

negócios altamente competitivo e para o crescimento 

econômico sustentável; 
 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos 

para a economia Augustinopolina; 

 Tornar Augustinópolis uma das cidades mais 

integrada do ponto de vista urbanístico e cultural; 
 Reduzir os indicadores de pobreza na cidade; 

 Posicionar Augustinópolis como importante centro 

politico, econômico e cultural no cenário regional; 

PRINCIPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário 
de governo, aproximando-o dos cidadãos; 

 Assegurar uma gestão profissional dotada de 

instrumentos de planejamento e acompanhamento 

para toda a máquina municipal; 
 Incluir a participação social como diretriz de governo 

através da implementação de diversos mecanismos de 

diálogo com a população como PPA Participativo entre 
outros; 

 Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas 

públicas municipais, estaduais e federais; 



 

 Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos 

da Prefeitura; 

 Garantir que os serviços públicos prestados pela 

Prefeitura tenham o mesmo padrão de qualidade em 
todas os setores da cidade; 

 Potencializar a capacidade de investimento da 

Prefeitura através de parcerias com o setor privado e 
outras esferas de governo; 

 Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos 
serviços ao cidadão e da eficiência dos processos da 
administração municipal. 
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