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1. APRESENTAÇÃO 

 Este documento apresenta aos munícipes as principais propostas de trabalho do 

Candidato a Prefeito Vander Masson e o Candidato a Vice Marcos Scolari pela Coligação 

PSDB/PTB/PODEMOS/PL/PV/PDT/PSL, para a administração Municipal no período de 

2021 a 2024, com uma gestão voltada ao crescimento e desenvolvimento do município 

voltado para a melhor qualidade de vida das pessoas. 

 Todas as ações aqui propostas resultam do conhecimento da realidade do Município, 

de fatores operacionais e estratégicos e principalmente da voz dos próprios cidadãos 

conforme levantamento, assim como da participação de profissionais de cada área, 

embasado no princípio do planejamento, tendo como premissa o Programa de 

Desenvolvimento Institucional Integrado – PDI e o Planejamento Estratégico para os anos 

de 2014 a 2023.  

 Os eixos que norteiam as ações desse plano são os seguintes: a Sociedade, o 

Desenvolvimento e o Processo Interno.  

 No eixo Sociedade trata-se das questões básicas para o ser humano – Saúde, 

Educação, Turismo, Lazer, Segurança, Esporte, Cultura e os Serviços Sociais (Participação 

Comunitária e Assistencial).  

 No eixo Desenvolvimento refere-se ao ser humano, espaço em que ele vive – 

Economia, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana/Desenvolvimento Urbano/Regularização 

Fundiária, Agricultura, Infraestrutura (Água, Esgoto e Resíduos Sólidos).  

 No Processo Interno o gestor municipal propõe as diretrizes da Administração 

Pública, enquanto os programas e projetos são executadas pelos servidores, tendo como 

ações desse eixo: Modernização Administrativa, Qualificação, Receita e Serraprev. 

 Acreditamos que estas propostas são coerentes, integradas e serão viabilizadas por 

meio de políticas públicas exequíveis e participativas que combinadas com a confiança do 

povo tangaraense possibilitarão as mudanças necessárias preparando o Município para um 

futuro promissor e de desenvolvimento sustentável. 
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2. VALORES 

 Integridade 

 Ética 

 Compromisso 

 Honestidade 

 Qualidade 

 

3. PROPOSTAS SETORIAIS/EIXOS 

3.1 EIXO SOCIEDADE 

Cidade acolhedora que ofereça qualidade de vida. 

3.1.1 SAÚDE   

 A saúde é um direito fundamental do ser humano e se define como completo bem-

estar físico, mental e social e, não apenas à ausência de doenças.   

 Compete ao gestor público garantir permanentemente o acesso ao atendimento a 

todos que procuram a rede de Saúde, com serviços de qualidade e humanizado, com 

estrutura adequada, profissionais capacitados e equipamentos em pleno funcionamento 

e principalmente exigindo do Estado e União o que for de suas respectivas 

competências. 

 A prevenção e o combate aos agentes nocivos que possam vir causar doenças é 

uma das melhores formas que o Município tem de propiciar aos cidadãos uma vida com 

mais saúde. 

 As ações aqui propostas de forma a atingir esses objetivos são: 

 Fortalecer as estratégias de atenção básica, garantindo a prevenção de doenças 

e reduzindo as demandas de alta complexidade; 

 Desenvolver Programa Especial de Atenção às pessoas idosas; 

 Garantir e ampliar o pleno desenvolvimento das ações do Centro de Atenção 

Psicossocial CAPS; 

 Desenvolver ações em parcerias com a Iniciativa Privada, Entidades, Governo 

Estadual e Federal para ampliar leitos de Clínicas de Recuperação de 

Dependentes Químicos e Clínica de Desintoxicação; 
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 Desenvolver parceria para viabilizar o tratamento oncológico no Município; 

 Viabilizar junto ao governo do Estado a farmácia de Medicamentos de Alto 

Custo, adequando-se ao fluxo de medicamentos; 

 Aprimorar o atendimento do pré-natal e aderir ao Programa Rede Cegonha do 

Governo Federal; 

 Ampliar atendimento Médico nos Distritos e Assentamento Antônio Conselheiro; 

 Oferecer e ampliar o atendimento Odontológico nos Distritos e Assentamento 

Antônio Conselheiro; 

 Ampliar as ações das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental; 

 Fortalecer as ações de vigilância em saúde; 

 Viabilizar junto ao Governo do Estado a construção do Hospital Regional; 

 Modernizar e ampliar a estrutura física e o atendimento do Centro de 

Reabilitação Geni Bandeira visando a redução da demanda reprimida inclusive 

com parcerias público privada, e viabilizar a construção de uma piscina adaptada 

ao atendimento as Pessoas com deficiências (PcD), junto ao setor de 

fisioterapia; 

 Aprimorar o fornecimento de medicamentos à população na rede de saúde com 

efetivo controle de gestão integrada à ficha cadastral pessoal;  

 Capacitar os ACE (agentes de combate às endemias) objetivando resposta às 

doenças emergentes e endêmicas; 

 Aprimorar e tornar eficiente os serviços da Central Municipal de Regulação, de 

forma a garantir o acesso da população aos serviços de saúde; 

 Capacitação dos ACS (agentes comunitários de saúde) para a utilização de 

plantas medicinais, condimentares e com propriedades funcionais para atenção 

à saúde; 

 Aprimorar o sistema de informatização dos serviços de saúde, de modo a 

facilitar a realização de registro dos procedimentos e usuários do SUS, em 

consonância com os sistemas do governos Estadual e Federal. 

 Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, como instrumento de 

melhoria de Gestão; 
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 Desenvolver ações integradas com os Municípios da Região, visando consolidar 

Tangará da Serra como polo em saúde, retomando a participação de Tangará da 

Serra ao consórcio intermunicipal de saúde; 

 Garantir o pleno funcionamento dos equipamentos hospitalares, superando a 

burocracia pública em relação à recuperação e reposição;  

 Viabilizar a implantação de uma Policlínica; 

 Atendimento especializado às mulheres vítimas de violência; 

 Criação do banco de leite materno.  

 Garantir os atendimentos no centro de especialidades médicas; 

 Garantir a realização de exames de mamografia; 

 Ofertar atendimento de qualidade a população, 

 Instalar sala de espera educativa em todas as unidades de saúde; 

 Ofertar consulta de especialidade como cardiologia, urologista, psiquiatra, 

neurologista, ortopedista, etc.; 

 

3.1.2 EDUCAÇÃO  

 A educação é fundamental e oportuniza às crianças e adolescentes à conquista de 

seus sonhos e de um futuro melhor. O sistema educacional em Tangará da Serra tem 

evoluído ao longo dos anos, mas, existem ainda muitos desafios a serem vencidos.  

 Melhorar o Índice do IDEB (índice de desenvolvimento da educação básica), de 

forma a atingir que os índices propostos no PDI (plano de desenvolvimento institucional) 

até o ano de 2024, visando atender a recomendação por parte do TCE/MT requer que 

tome as seguintes providências sobre a Proporção de escolas municipais com nota na 

Prova Brasil (Português 4° série/5° ano) inferior à média do Brasil (2015), proporção de 

escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5° ano) inferior à 

média do Brasil (2015);  

 Investimentos em capacitação aos profissionais da rede municipal de educação, 

tendo em vista as inovações tecnológicas. 

Conectar as escolas em rede, de maneira que possam se comunicar entre si e 

compartilhando experiências.  
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 A educação é um dos eixos principais da proposta governamental, e deverá estar 

alinhada ao Plano Municipal, Estadual e Nacional de Educação, sendo: 

 Avaliação das Metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação vigente até 

o ano de 2024; 

 Realização da Conferência Municipal de Educação em sintonia com o Plano 

Estadual e Nacional de Educação; 

 Reestruturar em parceria com o Governo do Estado e Federal a Educação 

Indígena, de acordo com as diversidades culturais e necessidades específicas; 

 Ampliar progressivamente a escola em tempo integral, criando ações 

complementares ao Programa Federal “Mais Educação”; 

 Manter e aperfeiçoar a estrutura física dos CME (centros municipais de ensino) e 

adequá-los às normas de acessibilidade e aos projetos desenvolvidos pelos 

mesmos;  

 Cumprir as metas de expansão da Educação Infantil de acordo com o Plano 

Municipal de Educação; 

 Fortalecer as ações estabelecidas no Plano Municipal de Educação; 

 Implantar a avaliação sistêmica do processo educacional da educação básica, 

com base nos indicadores existentes; 

 Fomentar ações que visem à integração Família – Escola; 

 Ampliar a aquisição e consumo de alimentos, preferencialmente orgânicos, 

oriundos da agricultura familiar na merenda escolar; 

 Apoiar ações para a divulgação da cultura mato-grossense; 

 Assegurar e estruturar em parceria com o governo do estado o transporte 

escolar aos alunos da rede pública; 

 Renovar e atualizar os equipamentos multimídias das escolas; 

 Assegurar apoio aos CMEs que apresentarem projetos que visem o 

desenvolvimento integral dos estudantes, bem como a participação em jogos 

estudantis, amostras científicas e similares; 
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 Avaliar os mecanismos atualmente existentes de gestão dos recursos 

financeiros da escola, construindo um plano de trabalho conjunto com o órgão 

gestor/unidade escolar/CDCE (conselho deliberativo da comunidade escolar); 

 Implantar o CAQi - Custo Aluno Qualidade Inicial e o CAQ - Custo Aluno 

Qualidade que servirá como parâmetro para o financiamento da educação de 

todas as etapas e modalidades da educação básica;  

 Ampliar e melhorar programas de apoio e formação dos conselheiros (as) e 

conselhos ligados à educação; 

 Avaliar, atualizar e ampliar a estrutura da rede de informação da Secretaria; 

 Aperfeiçoar os cursos de formação de gestores escolares; 

 Ampliar o atendimento aos estudantes com deficiências (PcD), transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, através de 

parcerias com Entidades e Instituições acadêmicas; 

 Reestruturar e renovar a educação especial, com a aquisição de salas de 

recursos nas unidades escolares, capacitação e efetivação dos profissionais 

especializados para garantir o atendimento humanizado e de qualidade;  

 Reestruturar os espaços nos CMEs, tais como: refeitórios, cozinhas, bibliotecas, 

brinquedotecas, etc.; 

 Oferecer acesso à informática, cumprindo a responsabilidade de inclusão digital; 

 Elaborar projetos para buscar recursos financeiros junto ao MEC e outros 

ministérios, com o objetivo de custear projetos educacionais; 

 Estimular a educação ambiental na municipal de educação; 

 Incluir componentes curriculares: educação no trânsito, artística e ambiental e 

cidadania (leis, não violência, direito e questões sociais); 

 Sensibilização e capacitação da comunidade para aproveitamento e consumo de 

alimentos naturais ou semiprocessados; 

 Ampliar para 80% a aquisição e consumo de alimentos, preferencialmente 

orgânicos, oriundos da agricultura familiar 

 Capacitação e sensibilização da comunidade para o uso racional de água e 

energia, principalmente nos equipamentos públicos e nas escolas municipais. 
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3.1.3 ESPORTE E LAZER    

 O esporte é uma atividade que abrange as diversas áreas do ser humano, além do 

papel social que desempenha, por isso, a importância das ações previstas neste plano.  

 As práticas esportivas estimulam crianças, adolescentes, adultos e aos idosos, e 

contribuem para o seu desenvolvimento integral. Aprimorar a qualidade de vida de 

pessoas proporcionando mais saúde, integração social, autoestima e desenvolvimento 

de valores sociais, destacadas a seguir: 

 Apoiar as associações esportivas; 

 Viabilizar parcerias público-privada para a implantação, incentivo e 

acompanhamento à prática esportiva de grupos específicos, como Terceira 

Idade, Portadores de Necessidades Especiais e outros; 

 Melhorar as estruturas esportivas nos bairros e Distritos; 

 Criar programas em parceria com a Educação que estimulem a participação dos 

jovens esportistas; 

 Estimular a utilização dos espaços esportivos para realização de campeonatos 

regionais e municipais; 

 Viabilizar a implantação de academias ao ar livre, através de parceria com o 

Governo Federal e a Comunidade; 

 Fomentar a prática esportiva nos Distritos e nas áreas rurais; 

 Viabilizar projeto para realização de convênio com o Governo Federal para a 

construção de arena multiuso para capacidade de 5.000 pessoas. (rodeio indor, 

moto cross, futsal, capoeira, judô, Karatê, basquetebol, voleibol e movimentos 

religiosos como acampamento e shows gospel); 

 Viabilizar a construção de um Mini Estádio com campo alambrado, arquibancada 

e quadra de areia; 

 Estimular o uso de bicicletas e ampliações de ciclovias; 

 Apoiar a participação de atletas nos eventos regionais e nacional; 

 Promover ações das várias atividades esportivas em comemoração ao dia do 

Esportista; 
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 Integrar Tangará no Circuito de Corrida de Rua e do Esporte de Aventura do 

Estado; 

 Fortalecer as entidades desportivas do Município (associações) com cursos de 

capacitação;  

 Promover a formação de agentes sociais de lazer e esporte recreativo, com 

orçamento específico para esse fim. 

 Identificar área para construção da arena poli esportivo. 

 Adquirir novo ônibus e va para transporte de atletas. 

 Cobrir a quadra poliesportiva da vila olímpica; 

 Manter em plenas condições de uso as estruturas esportivas; 

  Ampliar e reformar a sede da Secretária Municipal de Esporte; 

  Adequar o vestiário do Estádio Municipal Porfirão; 

 Construir campos de futebol nos bairros e comunidades da área rural e Distritos; 

  Construir pista skate, atletismo com pista sintética, bicicross e ciclismo. 

  Fortalecer e criar programa de incentivo a prática de esportes nas comunidades; 

 Implantar caravana esportiva nas comunidades rurais e bairros; 

 Retorno dos jogos abertos, jogos comerciários e corrida de rua no aniversário de 

tangará; 

 Implantar olimpíadas escolares, circuito de praia. 

 Viabilizar recursos para compra de placar eletrônico e troca de piso para os 

ginásios poliesportivo; 

 Implantar um centro olímpico das artes marciais na quadra do Formando 

Cidadão; 

 Viabilizar recursos para construção de uma piscina olímpica; 

 Criar site exclusivo para Secretária Municipal de Esporte; 

 Construção de alambrado aos redores do campo de futebol da Vila Olímpica. 

  Criar a bolsa atleta municipal; 

 Criar cargos para estagiário para escolinhas de futsal, handebol, basquetebol, 

futebol, judô e atletismo. 
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 Adquirir agasalho e uniforme para todas as modalidades futsal, voleibol, 

basquetebol, handebol, futebol, atletismo; 

 Retorno do conselho municipal de esporte e lazer é órgão colegiado de caráter 

consultivo, deliberado, normativo, propositivo, fiscalizador, controlador, 

orientador, gestor, e formulador das políticas públicas de esporte e lazer. 

  Retorno da ginástica zumba; 

 Retorno do mérito esportivo o objetivo de homenagear pessoas, atletas, 

entidades, e empresa que contribuíram com esporte em Tangará da Serra; 

 Projeto esporte na escola: o projeto se caracteriza com uma proposta 

educacional de atividades esportivas de diferentes modalidades como vôlei, 

handebol, basquetebol, futsal e futebol de campo no oferecimento de atividade 

física esportivas envolvendo escola e comunidade, com o intuito de integração, 

cooperação, responsabilidade e saúde, entre seus participantes. 

 Acompanhamento pelos profissionais da Secretária Municipal de Esporte ao item 

acima; 

 

3.1.4 CULTURA E TURISMO 

 O Turismo e o Lazer são atividades indispensáveis ao ser humano em razão da vida 

agitada que vivemos nestes tempos modernos. 

 O Turismo é uma atividade econômica em ascensão no mundo, e este proporciona o 

bem-estar das pessoas que buscam a interação com a natureza. Tangará possui 

inúmeras atrações naturais e a exploração sustentável desse potencial poderá gerar 

retorno financeiro para o Município; 

 Neste plano delineamos atividades que trarão significativo avanço ao Município, 

sendo:  

 Integrar o Município nas ações de divulgação do potencial turístico do Estado; 

 Melhorar a acessibilidade nos pontos turísticos do Município com Sinalização e 

estradas adequadas ao tráfego turístico. 

 Realizar parceria com entidades públicas e privadas para a realização de 

eventos de Turismo de Aventura; 
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 Promover capacitação para o segmento Turístico; 

 Prospectar eventos turísticos para o Município em conjunto com a rede hoteleira 

e de alimentação; 

 Atualizar o material de divulgação turística do Município e divulgar através do 

Projeto Conheça Tangará; 

 Incentivar o lazer dos munícipes nas áreas turísticas; 

 Apoiar iniciativas de implantação de estrutura em locais turísticos; 

 Estimular a expressão cultural respeitando as diferentes formas de arte; 

 Preservar o patrimônio cultural material e imaterial do Município; 

 Integrar ao calendário cultural do Estado; 

 Apoiar a realização das festas tradicionais do Município e valorizar os talentos 

locais; 

 Criar novos Pontos de Cultura; 

 Renovar e Reestruturar o Centro Municipal de Cultura Pedro Alberto Tayano 

Filho, capacitando os agentes de cultura, equipamentos e reestruturando todos 

os setores, para garantir o atendimento de qualidade a todos os munícipes 

tangaraenses; 

 Levar e promove a cultura nos Bairros, Distritos e Comunidades Rurais em 

parceria com a comunidade e as instituições escolares. 

 Incentivar e articular atividades culturais, esportivas e de recreação solidarias 

que promovam a convivência comunitária 

 Fomentar parcerias com as Instituições acadêmicas para o desenvolvimento de 

cursos de empreendedorismo; 

 

3.1.5 SEGURANÇA 

 Nosso Município, assim como os demais do território brasileiro tem convivido com os 

problemas relacionados ao crescimento da criminalidade, com o aumento da sensação 

de insegurança, a degradação do espaço público, a ineficiência da prevenção, a 

corrupção dentre tantos outros. 
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 Aumentar a segurança dos munícipes é um grande desafio visto que a maioria das 

atividades é de responsabilidade do Estado, e o gestor deverá criar condições de 

diálogo com o Executivo Estadual e Federal para receber recursos e melhorar as 

estruturas existentes.  

 As propostas para esse eixo são as seguintes: 

 Reivindicar a instalação, junto ao Governo Estadual, de bases comunitárias nos 

setores identificados como os de maior índice de violência; 

 Reativar e ampliar o Sistema de Vídeo Monitoramento de Segurança Pública; 

 Realizar parceria com a Polícia Militar para a capacitação e aparelhamento da 

Guarda Municipal; 

 Capacitar servidores que trabalham na função de guarda e de segurança do 

patrimônio público; 

 Elaborar projeto para a proteção do jovem em situação de vulnerabilidade; 

 Melhorar e implantar Iluminação Pública nos bairros para coibir ações de 

criminalidade e vandalismo; 

 Capacitar os Conselheiros Tutelares nas ações de prevenção e segurança dos 

jovens em situação de risco; 

 Viabilizar a construção do Centro Sócio Educativo de Menores. 

 

3.1.6 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Tornar as ações da Secretaria de Assistência Social um elo fundamental da 

intersetorialidade das políticas públicas, seguindo as normativas da Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS (Política Nacional de Assistência Social) /2004, Norma de 

Operação Básica - NOB-SUAS (Sistema Único de Assistência Social)/2010 e Norma de 

Operação Básica de Recursos Humanos - NOB-RH-SUAS/2006, além de uma gestão 

democrática, participativa, técnica e comprometida com os princípios da 

responsabilidade fiscal e social. 

 As propostas para esse eixo são as seguintes: 

 Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social, as conferências 

e os fóruns de assistência social como instrumentos de controle social e espaço  
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de expressão da vontade coletiva, contribuindo para a efetivação das diretrizes 

da Política Municipal de Assistência Social; 

 Implementar a Lei municipal, que proponha critérios para a regulamentação da 

provisão de benefícios eventuais; 

 Garantir a correta aplicação dos recursos destinados à Política Municipal de 

Assistência Social, correspondendo às demandas identificadas e com agilidade 

na execução dos recursos de cofinanciamento; 

 Fortalecimento do trabalho em rede; 

 Investir na capacitação dos atores da política pública de assistência social, a fim 

de se assegurar a melhoria da gestão, considerando todas as instâncias do 

sistema; 

 Estabelecimento de articulação entre a Secretaria Municipal de Assistência 

Social - SEMAS com a Secretaria Municipal Indústria, Comércio e Turismo para 

viabilização de inclusão no mercado de trabalho de usuários que concluíram 

cursos do PRONATEC; 

 Ampliar o acesso aos programas públicos das famílias em situação de 

vulnerabilidade econômica e social, fortalecendo a autonomia e cidadania dos 

munícipes; 

 Priorizar a Proteção Social Básica, implementando os serviços oferecidos nas 

unidades dos CRAS, viabilizando estrutura necessária e adequados ao seu 

funcionamento, qualificação, modernização e ampliação da cobertura 

observados os princípios e diretrizes da Política Nacional da Assistência Social e 

NOB- RH/SUAS;  

 Aprimorar os CRAS existentes por meio de capacitação continuada das equipes 

nas atividades socioeducativas tais como cultura do direito, prevenção de 

violações, participação popular e serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários de crianças, adolescentes, jovens e idosos; 

 Dimensionar as equipes conforme legislação do SUAS além de equipamentos 

adequados, reformados e seguros; 
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 Ampliação de cobertura do centro convivência e fortalecimento de vínculos para 

crianças, adolescentes e jovens. 

 Melhorar o Cadastro único (CAD ÚNICO), municipal atendendo as diretrizes dos 

programas de transferência de renda do Governo Federal, como: Bolsa Família 

e o benefício de prestação continuada aos idosos e as pessoas com deficiência 

de forma a ampliar o número de acesso aos programas; 

 Integração de serviços e benefícios através do acompanhamento pelo PAIF 

(Programa de atenção integrada à família) dos beneficiários do BPC (Benefício 

de Proteção Continuada e BF - Bolsa Família); 

 Ampliação da cobertura do PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos). 

 Implementação da prestação de serviços de Proteção Social Especial através da 

qualificação dos serviços de Média Complexidade; 

 Aprimorar os serviços de proteção para pessoas em situação de risco, como 

população de rua, mulheres vítimas de violências e crianças. 

 Articular políticas municipais da área da educação, saúde, assistência social 

cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. 

 Aprimorar os programas habitacionais, de forma a garantir o pleno atendimento 

da população em conformidade com as políticas públicas municipais e federais 

de habitação; 

 Implantar o Centro de Múltiplo Uso – Parque linear às Margens do Córrego 

Figueira; 

 Viabilizar em parceria com o Governo Federal e Estadual a construção do 

espaço dedicado as atividades para o Idoso, com políticas adequadas e 

apropriadas para o atendimento da pessoa idosa. 

 

PROGRAMA DE VITALIDADE E FELICIDADE COMUNITARIA 

 Gestão participativa por bairros fortalecendo as associações 

 Promover a revitalização e utilização saudável dos espaços públicos e naturais 

 Implantar atividades com foco especial na juventude e melhor idade 
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 Criar um mecanismo de avaliação do FIB (Felicidade Interna Bruta) da 

sociedade Tangaraense 

 

3.2 EIXO DESENVOLVIMENTO  

Geração de emprego e renda  

 

3.2.1 ECONOMIA 

 Ciência que analisa e estuda os mecanismos referentes à obtenção, à produção, ao 

consumo e à utilização dos bens materiais necessários à sobrevivência e ao bem-estar. 

 O Desenvolvimento econômico é o aumento sustentado da produtividade ou da 

renda por habitante.   

 O crescimento econômico depende principalmente da incorporação, do progresso e 

da produção para que haja condições favoráveis para o empresário investir e inovar.  

 Procurando melhorar a oferta de condições para a captação de novos investimentos 

para o Município, de forma a gerar mais trabalho e renda. 

 As propostas para esse eixo são as seguintes: 

 Integrar o Município nos projetos de desenvolvimento econômico do Governo 

Estadual; 

 Reativar a participação de Tangará nos Consórcios regionais; 

 Promover os Arranjos Produtivos Locais inovadores – APL, identificando as 

matérias primas disponíveis e as atividades necessárias; 

 Fomentar o Turismo de Negócio no Município; 

 Contribuir para a criação e formalização de microempresas; 

 Identificar e auxiliar as empresas, com dificuldade na participação nos processos 

licitatórios municipais e regionais; 

 Fomentar parcerias com as Instituições acadêmicas para o desenvolvimento de 

cursos de empreendedorismo; 

 Dotar de infraestrutura os Distritos Industriários; 

 Fortalecer a Política Pública Municipal de Economia Solidária estimulando a 

produção, consumo e comercialização através do associativismo e 

cooperativismo; 
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 Fomentar a instalação de novas indústrias e apoiar as empresas já existentes; 

 Apoiar os micros empresários e os empresários individuais; 

 Tomar todas as providências necessárias para viabilizar o funcionamento do 

aeroporto municipal; 

 Implementar a política de fortalecimento e desenvolvimento das agro industrias. 

 

3.2.2 MEIO AMBIENTE 

 O planejamento e a gestão ambiental não são mais questões opcionais para os 

gestores públicos e sim um desafio emergencial para que haja condições de qualidade 

de vida aos munícipes.  

  O objetivo deste plano é o gerenciamento dos limites do uso e ocupação do solo, 

com controle da qualidade ambiental, mediante a gestão, conservação e recuperação 

dos recursos naturais, água, solo, fauna e flora.  

 Com vistas a tal objetivo têm-se as seguintes atividades: 

 Prospectar alternativas cientifica e tecnológica para a diminuição do impacto 

ambiental na disposição dos resíduos domésticos e industriais; 

 Desenvolver programas de consumo consciente nas escolas, diminuindo os 

resíduos e desperdícios; 

 Desenvolver programas educativos ambientais junto à comunidade escolar que 

contemplem atividades externas, priorizando a reciclagem e o consumo 

consciente com a finalidade de diminuir os resíduos domésticos; 

 Implantar mecanismos de aceleração de recarga dos lençóis freáticos; 

 Desenvolver junto a Administração Municipal atividades para a conscientização 

ambiental e de diminuição de resíduos; 

 Elaborar mapa temático das áreas hidrográficas e de contribuição para as 

microbacias na prevenção de alagamentos nos logradouros, e, no subsídio 

informativo para o desenvolvimento de programas de limpeza dos córregos do 

Município; 

 

 



 

“É TEMPO DE UNIÃO” 

                                         

                                                  

18 
 

 

 Realizar parceria com a comunidade acadêmica para o desenvolvimento de 

projetos que visem a qualificação das empresas no descarte dos resíduos; 

 Criar banco de mudas para o reflorestamento das matas ciliares e recomposição 

de áreas degradadas irregularmente; 

 Elaborar Plano de Gestão dos Recursos Hídricos do Município; 

 Elaborar Plano de Gestão do Parque Figueira e das áreas de preservação; 

 Fortalecer o COMDEMA e regulamentar os dispositivos do Código Municipal de 

Meio Ambiente. 

 Sensibilizar e capacitar a comunidade para o uso racional de bens, produtos e 

materiais de consumo 

 e.  Incentivar a comunidade a promover o descarte de bens  e produtos de modo 

solidaria e ambientalmente correto  

 f. Capacitação e sensibilização da comunidade para o uso racional de água e 

energia, principalmente nos equipamentos públicos e nas escolas municipais. 

 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA, SOLO E BIODIVERSIDADE 

 Implementar a readequação de estradas rurais integradas com a conservação 

de solo por bacias e microbacias hidrográficas 

 Incentivar a recuperação e conservação de mananciais e nascentes 

 Implantar mecanismos de aceleração de recarga dos lençóis freáticos  

 Promover a recuperação de APP´s com SAF´S – Sistemas Agroflorestais 

 Criar corredores de biodiversidade municipais 

 Incentivar a criação de RPPNS – Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

 Estimular a implantação de sistemas de reuso de água da chuva urbano e rural 

 Promover a utilização dos efluentes das atividades produtivas e do esgoto 

doméstico tratado em fertirrigação e produção de biogás 

 

3.2.3 AGRICULTURA 

 A agricultura como atividade econômica representa 21% (vinte e um por cento) do 

Produto Interno Bruto e emprega 20% (vinte por cento) da população economicamente  
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ativa do país e como o Estado é eminentemente agrícola essa participação é ainda 

mais expressiva. 

 O Município teve a sua origem a partir da expansão da fronteira agrícola, com 

agricultores vindos das diversas regiões do Brasil e até hoje a atividade agrícola é 

fundamental para a economia local. As atividades propostas para o apoio e incentivo à 

agricultura são: 

 Incentivar a pecuária leiteira de forma a ampliar o volume produzido e 

comercializado no Município; 

 Fomentar o plantio de espécies de frutas tropicais adaptadas ao clima e ao solo; 

 Realizar ações em conjunto com os produtores locais de forma a melhorar a 

produção e reduzir custos dos produtos; 

 Incentivar a piscicultura; 

 Realizar parcerias pública privada com instituições com reconhecido 

conhecimento em inovações tecnológicas e agrícolas; 

 Elaborar Plano de Desenvolvimento do Cinturão Verde Municipal; 

 Implantar e incentivar a participação do jovem do campo ao ingresso em curso 

superior (EAD), com acesso a internet no campo como forma de fomentar a 

produção da agricultura familiar sustentável, com parceria do governo Estadual; 

 Realizar convênios junto ao Governo Estadual e Federal para aquisição de 

equipamentos como Patrulhas Mecanizadas, cafeicultura, mini laticínios e 

demais seguimentos para atender os pequenos produtores; 

 Revitalizar os espaços públicos que comercializam os produtos da agricultura 

familiar; 

 Ampliar para 80% a aquisição e consumo de alimentos, preferencialmente 

orgânicos, oriundos da agricultura familiar 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 Promover o fortalecimento da agricultura familiar através da organização dos 

produtores em associações e cooperativas de acordo com as tecnologias sociais 

da Economia Solidária; 
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 Facilitar o acesso ao credito agrícola, criando os fundos municipais de aval; 

 Apoiar e fortalecer o associativismo e cooperativismo 

 Incentivar e desenvolver as cadeias produtivas 

 Hortifrutigranjeiros 

 Cafeicultura 

  Leite e derivados 

 Derivados de Carne 

 Frangos e Ovos Caipiras 

 Apicultura e Meliponicultura  

  Derivados da Cana de açúcar 

 Piscicultura 

 Doces e Geléias 

 Panificação 

 Estimular a produção agroecológica e orgânica 

 Promover a agroindustrialização 

 Implementar rede de capacitação e assistência técnica municipal 

 Fortalecer e ampliar o programa de aquisição direta de alimentos (PNAE-PAA) 

 Apoio na regularização ambiental (CAR e Licenciamentos Ambientais) 

 Facilitar o acesso ao credito agrícola; 

 Sensibilização e capacitação da comunidade para aproveitamento e consumo de 

alimentos naturais ou semiprocessados; 

 

3.2.4 INFRAESTRUTURA - Água/Esgoto/Resíduos Sólidos 

 É uma área vital para o desenvolvimento socioeconômico de um país.  

 No Brasil o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido 

por lei, como um conjunto dos serviços: infraestrutura e instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, 

manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. 
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 O funcionamento das cidades depende de uma série de sistemas técnicos e de 

serviços que promovem as adequadas condições de moradia, trabalho, saúde e 

segurança.  

 Melhorar a qualidade de vida dos Tangaraenses através da melhoria da 

infraestrutura é um dos objetivos principais desse plano, e para isso se propõem: 

 Construção da captação e adutora de agua do rio Sepotuba até a ETA; 

 Ampliação da estação de tratamento de água; 

 Construir poço artesiano nos Distritos de Progresso e são Joaquim do Bochi, 

visando garantir o abastecimento com água tratada a toda população local; 

  Estruturar capacitação de distribuição de água no Distrito de São Jorge e 

comunidade da Triangulo. 

 Construção de reservatórios de água com capacidade 

 Incentivar as inovações técnicas no aproveitamento de águas de chuva, em 

conjunto com a Secretaria de Planejamento; 

 Implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Integrado 

Coletiva Seletiva (PMGRS), em parceria com o SAMAE; 

 Elaborar e implantar medidas para o controle da contaminação do lençol freático 

e dos córregos; 

 Mapear e incentivar a conservação de áreas de nascentes; 

 Elaborar Programa de Consumo Racional de Água; 

 Fortalecer o Programa Municipal de Coleta Seletiva buscando reduzir a 

destinação para o aterro sanitário ampliando a comercialização de materiais 

recicláveis; 

 Potencializar a Cooperativa de Catadores incentivando empresas a entrar nesse 

ramo de negócio para aproveitamento de resíduos, de descarte de sobra de 

construção, aproveitamento do óleo de cozinha e destinação de eletrônicos em 

cooperativas etc. 

 Ampliar a cobertura da rede de abastecimento de água na área urbana e rural; 

 Atualizar o Plano de Saneamento Básico; 
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 Intensificar o combate da perda de água durante o processo de distribuição, 

melhorando assim a rentabilidade da empresa e o volume de água disponível; 

 Atualizar os mapas temáticos das redes de distribuição de água e esgoto; 

 Ampliar os pontos de descarte de resíduos sólidos; 

 Concluir e ampliar a quantidade de Reatores Anaeróbios (UASB) e lagoas de 

tratamento de esgoto; 

 Concluir e ampliar a rede coletora de esgotamento sanitário realizando suas 

interligações com a ETE; 

 Viabilizar tubulação/canalização do córrego seco na Vila Horizonte a partir da 

rua 24; 

 Viabilizar tubulação/canalização do córrego Araputanga do Jardim Santa Lúcia 

até a Av. Nilo Torres e demais trechos críticos existentes; 

 Promover a utilização dos efluentes das atividades produtivas e de esgoto 

doméstico tratado em fertirrigação e produção de biogás;  

 Realizar a limpeza das bocas de lobo, de forma evitar alagamentos nas vias e a 

contaminação dos córregos. 

 Viabilizar a duplicação da Rua 19 até o inicio da Av. Inácio Bitencur ( trecho 

conhecido como decida da Vila Goiana). 

 Viabilizar a construção de um parque/lago entre a Rua 26 e a Av. Tancredo 

Neves no leito do córrego São Jorge, Buritis e Afluentes; 

 Fazer a infra-estruturar necessária nos distritos, protegendo e adequando o meio 

ambiente, como preservação das nascentes com destinação correta das água 

pluviais; 

 Instalação do ecopontos e fortalecimento da coleta seletiva nos Distritos, visando 

diminuir o impacto do descarte dos resíduos sólidos junto ao meio ambiente 

especialmente as nascentes. 
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3.2.5 DESENVOLVIMENTO URBANO/MOBILIDADE/REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

 O conceito de desenvolvimento urbano é o ato de planejar o crescimento das 

cidades de forma a garantir o acesso seguro, justo e digno da população aos serviços 

urbanos, como mobilidade, infraestrutura, saúde, educação e qualidade ambiental.   

 O grande desafio na atualidade é conciliar o crescimento com o desenvolvimento, 

oferecer ao mesmo tempo condições de realização de novos empreendimentos, mas 

preservando os recursos naturais e garantindo a qualidade de vida.  

 Criar o banco de dados dos Indicadores Municipais; 

 Implantar os Instrumentos Jurídicos Urbanísticos regulamentados pelo Plano 

Diretor; 

 Criar o Banco de Projetos para a prospecção de recursos junto aos Órgãos 

Estadual e Federal; 

 Realizar mapa aerofotogramétrico do município, área urbanizada e rural; 

 Regularizar os loteamentos irregulares e demais áreas, para o incremento da 

receita e ordenamento territorial; 

 Realizar a regularização fundiária da zona urbana dos distritos; 

 Viabilizar a regularização fundiária rural em parceria com o governo do estado; 

 Elaborar lei com projeção do sistema viário do município visando o seu 

crescimento ordenado, bem como promover a fluidez do tráfego. 

 Realizar a construção do prolongamento da Avenida Tancredo Neves até a Av. 

Zelino Lorenzetti; 

 Melhorar o transporte coletivo, bem como construir pontos de ônibus e demais 

serviços e estruturas necessárias ao atendimento do cidadão; 

 Implementar ações de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a fim de 

promover a segurança e a fluidez. 

 Manter a padronização de acessibilidade em calçadas e passeios públicos;, 

 Prover ações de educação para o trânsito de modo a reduzir o número de 

acidentes nas vias públicas do município; 



 

“É TEMPO DE UNIÃO” 

                                         

                                                  

24 
 

 

 

 Manter a infraestrutura urbana em perfeitas condições, como praças, parques, 

jardins, guias e sarjetas e calçadas públicas; 

 Elaborar projeto de expansão e melhoramento das galerias de águas pluviais já 

existentes de modo a comportar todo o fluxo de águas das chuvas, evitando 

transtornos e alagamentos das vias públicas; 

 Readequação e reforma da malha viária rural, facilitando o transporte escolar, 

escoamento da produção; 

 Viabilizar o novo Terminal Rodoviário; 

 Readequar o Terminal Rodoviário existente, para Terminal de transporte coletivo 

urbano; 

 Restaurar a pavimentação asfalticap das vias públicas do Município; 

 Viabilizar o término da duplicação do Anel Viário; 

 Implantar ciclovias no perímetro urbano; 

 Implantar a Avenida Alvadi Monticelli com pista dupla no trecho entre a Avenida 

Tancredo Neves até a rotatória do anel viário/Alto da Boa Vista; 

 Viabilizar em conjunto com o Governo Estadual a duplicação dos seguintes 

trechos; 

 Entre a UNEMAT (Universidade Estadual de Mato Grosso) e a Serra 

Tapirapuã; Do Bairro Dona Júlia à Comunidade 12 (doze). 

 

3.3 EIXO PROCESSO INTERNO 

 Serviços públicos acessíveis, comprometidos com os resultados.  

 

3.3.1 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 O Brasil já alcançou a marca de 55% dos mais de 3,5 mil serviços que antes só 

poderiam ser realizados presencialmente, ou seja, mais da metade dos serviços 

públicos agora podem ser realizados totalmente pela internet. Com essa ação, há uma 

drástica economia de recursos fiscais, pois não há grandes custos com estrutura física e  
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outros materiais como papeis e máquinas de impressão e xerox, por exemplo. Toda 

essa economia poderá ser canalizada para outras áreas da sociedade; saúde e 

assistência social, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de outras vertentes. 

 Em suma, a modernização de grande parte dos serviços públicos trata uma nova 

perspectiva ao país, ampliando sua capacidade de atendimento de forma inteligente, 

com o benefício de poder economizar recursos e fornecer autonomia aos cidadãos.  

 Modernizar a administração municipal utilizando os recursos de Tecnologia da 

Informação e comunicação, adotando técnicas modernas de gestão; 

 Adotar o uso de ferramentas eletrônicas que possibilitem a digitalização de 

processos e seu trâmite, incrementando a agilidade e diminuindo os custos 

operacionais; 

 Promover o fortalecimento da função planejamento da Prefeitura, adequando as 

estruturas existentes às novas competências, corrigindo erros e maximizando os 

resultados;  

 Tornar a Ouvidoria do Município fonte de informação da satisfação do cidadão 

com o poder público, tendo a transparência, inclusive em meios eletrônicos, 

como base para uma administração democrática e ensejando ao máximo a 

participação popular, inclusive de fiscalização e controle das ações 

administrativas; 

 Aperfeiçoar as ações de controle social, fortalecendo os conselhos municipais e 

a participação da comunidade e sociedade civil organizada na formulação e 

gestão de políticas públicas. 

 Atualizar o Plano de Cargos e Carreiras do Servido Público – PCCS; 

 Implantar a modernização do RH a partir das ferramentas da tecnologia da 

informação, na criação de critérios para avaliação de resultados, promoção e 

premiação dos servidores; 

 Integrar o Município através de um Sistema de Informação de maneira que a 

gestão possa fazer o gerenciamento eficiente dos processos administrativos;  

 Implantar medidas para a segurança do banco de dados municipais; 
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 Atualizar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 

 Elaborar normas e processos para a criação de despesas de caráter continuado; 

 Capacitar os servidores para o melhor uso dos programas de informação.  

 Mapeamento de todos os equipamentos de informática, evitando a 

obsolescência e a paralisação dos serviços; 

 Realização de auditorias estratégicas fortalecendo o controle interno, como 

forma de combate a corrupção. 

 Implantar medidas para a segurança do banco de dados dos sistemas 

informatizados municipais; 

 Realizar campanhas educativas e preventivas para assuntos como: Uso de 

drogas, mobilidade, educação ambiental, acessibilidade, saúde, prevenção de 

acidentes domésticos e de trânsito. 

 Implantar o Programa de Atenção ao Servidor, visando promover, proteger, 

prevenir e recuperar a saúde individual e coletiva do servidor municipal com 

impactos para sua qualidade de vida e redução do absenteísmo. 

 Analisar o quadro de servidores do Poder Executivo, como forma de subsidiar a 

proposição de políticas internas de provisão, alocação, desenvolvimento e 

movimentação de servidores, e auxiliar nas tomadas de decisões relativas às 

demandas de pessoal. 

 

3.3.2 QUALIFICAÇÃO  

 Aprimorar habilidades para a execução das atividades é um processo constante, e os 

cursos de qualificação são os caminhos para se obter essa expertise. O servidor público 

precisa estar sempre se atualizando, tendo em vista as constantes transformações 

ocorridas e por isso os gestores precisam ofertar condições para que possam 

desempenhar bem sua função, mas, além disso, se atualizarem, motivarem e poder ser 

o agente da mudança necessária. 

 Para esses objetivos se faz necessário: 

 Identificar necessidades de capacitação do servidor e as demandas específicas 

para o desenvolvimento de cada setor da gestão pública; 
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 Promover a capacitação dos servidores e potencializar como elemento de 

motivação para a progressão na carreira; 

 Viabilizar recursos Federal, Estadual e ou realizar Parcerias com Instituições 

para a realização dos cursos de capacitação. 

 

3.3.3 RECEITA 

 Os recursos provenientes da prestação de serviços, da venda ou produção de 

mercadorias são as receitas. A receita pública é formada pelos impostos, taxas, 

contribuições e outras fontes, dos cidadãos e empresas. 

 A receita pública depende do resultado dos cidadãos e empresas, ao poder público 

cabe fornecer os meios necessários para esse crescimento e incentivar a instalação de 

novas empresas e dinamizar o setor. Para que isso possa acontecer se propõem as 

seguintes atividades: 

 Ampliar a autonomia do Município com a modernização da administração 

tributária, criando mecanismos de controle da evasão de receita; 

 Manter atualizado o cadastro imobiliário; 

 Definir e executar políticas de incentivo à instalação de empresas no Município;  

 Desenvolver estudos e estabelecer normas com o objetivo de aperfeiçoar os 

processos e padrões orçamentários; 

 Desburocratizar o sistema, garantindo a agilidade nos processos, viabilizando a 

política de modernidade nos setores orçamentários, de acordo que estabelece e 

possibilita as legislações especificas. 

 

3.3.4 SERRAPREV 

 O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Tangará da Serra – 

SERRAPREV tem por objetivo assegurar recursos financeiros necessários à cobertura 

dos benefícios previdenciários para os servidores municipais titulares de cargo efetivo 

de aposentadorias. 

 Garantir que o servidor e seus dependentes tenham na aposentadoria, a certeza de 

seus provimentos é dever do gestor público, devendo: 

 Manter o equilíbrio financeiro e atuarial previdenciário; 



 

“É TEMPO DE UNIÃO” 

                                         

                                                  

28 
 

 Dar sustentabilidade para o pleno funcionamento da instalação em sede própria 

do Instituto; 

 Fortalecer o sistema previdenciário do Município, assegurando solidez e 

viabilidade financeira para garantir o pagamento dos benefícios futuros; 

 Viabilizar a política de consignados por parte do instituto a seus servidores. 


