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APRESENTAÇÃO 

É com muita satisfação que vimos apresentar o Plano de Governo da 

Coligação “Por um Governo Solidário e Mais Saúde” que vem expressar a mais 

profunda vontade de tornar Tangará da Serra uma cidade de oportunidades 

para os cidadãos, onde o foco seja o bem estar da sua população. E fazer 

Tangará da Serra superar os problemas econômicos e sociais decorrentes da 

pandemia Covid-19. 

Neste sentido, as propostas aqui descritas vão além dos fatores econômicos e 

financeiros, mas consideram também outros aspectos sociais, culturais e 

políticas públicas voltadas diretamente para as pessoas, suas oportunidades e 

capacidades. Dentro desta premissa, a qualidade de vida, de acordo com os 

conceitos do IDH – índice de Desenvolvimento Humano, é medida por três 

pilares fundamentais, sendo vida longa e saudável (longevidade), educação e 

renda. 

Assim, consideramos neste plano três eixos fundamentais, que uma vez 

planejados e executados, poderão tornar realidade a expectativa do nosso 

povo, sendo: Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e 

Planejamento e Gestão Pública. O Desenvolvimento Social contempla as áreas 

de saúde, educação, assistência social, esporte, lazer, cultura e segurança 

pública. Já o Desenvolvimento Econômico fomentará a infraestrutura urbana e 

rural, saneamento, meio ambiente, turismo, economia, além da agricultura, 

pecuária e abastecimento. 

E, finalmente, o eixo de Planejamento e Gestão Pública, que garantirá uma 

gestão eficiente e eficaz para o atendimento dos anseios da população. 

O que propomos é um governo que estabelece prioridades e não medirá 

esforços e ações integradas na busca de um esforço coletivo para alcançar o 

resultado esperado. Uma gestão na qual todos os órgãos e secretarias 

trabalharão de modo coordenado e integrado para alcançar seus objetivos, 

sendo diferenciado ainda pelo planejamento democrático e popular, com 

gestão participativa, socializando o ato de governar, fortalecendo os conselhos 

e primando pelo controle social, transparência da gestão pública, gestão 

humanizada e solidária. Governar será ouvir as pessoas, através das 

associações, associações comunitárias, sindicatos, clubes de serviço, 

entidades representativas de trabalhadores, do comércio e da indústria. 

Vale ainda atentar, a importância do servidor público nesta gestão, pois não se 

constrói um novo governo que atenda as necessidades da população sem o 

apoio dos seus servidores, os quais serão valorizados e tratados com 

dignidade e respeito. 

Além disso, a Saúde será prioridade maior do novo Governo, que colocará todas 

as secretarias municipais para agir coordenadamente em favor de ações que 

melhorem a qualidade de vida, a qualidade do atendimento e a saúde do nosso 

povo.



MISSÃO: 

 

Garantir politicas publicas efetivas, através do desenvolvimento sustentável do 

município, visando a melhoria de qualidade de vida da população, promovendo 

uma Gestão Solidária e ações que visem mais e melhor saúde pública para o 

povo. 

 
 

 
VISÃO: 

 

Tornar Tangará da Serra a melhor cidade do estado para viver e investir. 

 
 

 
VALORES: 

 

– Transparência: Dar publicidade, clareza a acesso a todos os atos da gestão. 
 

– Qualidade: Garantir a eficiência e eficácia na execução das politicas publicas. 
 

– Compromisso: Agir de acordo com a identidade institucional: Missão, Visão e 

Valores. 

– Ética: Agir conforme os princípios da lealdade e impessoalidade. 

 
 

EIXOS: DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

PROPOSTAS SETORIAIS: 

DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO: 

Desenvolvimento econômico é o crescimento que proporciona 

melhorias na qualidade de vida da população. Neste sentido todas as 

propostas setoriais do presente eixo, contribuirão para garantir a geração de 

emprego e renda, melhoria da infraestrutura urbana e rural, saneamento, 

fortalecimento do homem do campo e fomento dos recursos naturais com o 

turismo. 



INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL 

 

- Consolidar e avançar nas ações de regularização fundiária e titulação de 

lotes urbanos e propriedades rurais; 

- Avançar a consolidação do Parque Linear às Margens do Córrego Figueira; 

- Informatizar a relação entre cidadão e o poder público municipal, 

implantando procedimentos e ferramentas de tecnologia, buscando garantir 

agilidade, eficiência na resposta do município as demandas como: aprovação 

de projetos, licenciamentos, alvarás, taxas e tributos, reclamações e sugestões. 

Tudo isso com foco na redução imediata da burocracia e do tempo de espera; 

- Aprimorar a política de ocupação do solo buscando equilíbrio entre o urbano e 

o rural, entre o ocupado e o disponível para a qualidade de vida; 

- Desenvolver amplo programa de asfaltamento dos bairros que ainda não 

contam com esse benefício, inclusive nos distritos e estradas rurais; 

- Melhorar o sistema viário priorizando o transporte público, semáforos, 

sinalização vertical e horizontal , sinalização orientadora de trânsito e a 

instituição de ciclovias; e a cidadania no trânsito. 

- Desenvolver política de cidadania para humanizar o trânsito e melhorar o 

fluxo de veículos; 

- Implantar um plano intensivo de restauração das vias públicas já asfaltadas, 

e ampliar as ações de manutenção das vias urbanas pavimentadas e de 

recapeamento, de modo a assegurar condições adequadas de trafegabilidade. 

- Manter e melhorar o sistema de iluminação pública, na cidade e nos distritos 

garantindo maior segurança da população; 

- Viabilizar junto ao Governo Federal e Estadual o pleno funcionamento do 

Aeroporto Municipal; 

- Promover ações resolutivas voltadas à política municipal de habitação; 
 
- Criar programas de recuperação e ocupação dos espaços públicos, áreas de 
reserva como praças e parques, bem como de áreas degradadas, com limpeza 
urbana e melhoria da iluminação pública. 

 
- Ampliar os serviços de manutenção e revitalização de praças, parques e 
jardins para melhorar o ambiente público local; 

 
- Oferecer maior conforto para os usuários do transporte coletivo, através da 
implantação e qualificação dos abrigos nos pontos de ônibus; 

 



ECONOMIA 

 

- Fortalecimento das associações/grupos e cooperativas que atuem como 

economia solidária, fomentando a geração de emprego e renda, visando a 

superação dos impactos da pandemia Covid-19 na economia; 

- Fomentar Arranjos Produtivos Locais: comércio, serviços, agricultura, 

pecuária e indústrias, como forma de alavancar a economia local visando a 

superação dos impactos da pandemia Covid-19 na economia; 

- Viabilizar infra estrutura adequada à instalação de empresas nos núcleos 

industriais, visando a superação dos impactos da pandemia Covid-19 na 

economia; 

- Fomentar a realização das festas tradicionais do Município, como Aniversário 

da cidade, Festa dos Estados, Festas Populares, Arraia da Serra, Cavalgadas, 

Festival de Pesca, Festival de Musica, Festivais Religiosos, Impacto Gospel, 

Festividades Natalinas, Réveillon e outras. 

- Articular soluções integradas com os demais municípios para melhoria do 

sistema viário regional, com prioridade para a MT 240 e MT 339; 
 
- Valorizar as empresas e indústrias já instaladas e buscar a instalação de novas 

empresas e indústrias utilizando o potencial da região, visando a superação 
dos impactos da pandemia Covid-19 na economia local; 

 
- Criar parcerias para fortalecimento da micro e pequena indústria e comércio 
local, visando a superação dos impactos da pandemia Covid-19 na economia; 

 
 

SANEAMENTO 

 

- Ampliar o Programa de Coleta Seletiva, fomentando o comércio dos materiais 

recicláveis e reduzindo o descarte dos mesmos no aterro sanitário municipal; 

- Promover educação ambiental na destinação correta de material reciclável; 
 

- Ampliar e melhorar o sistema de esgotamento sanitário; 
 

- Adequar a coleta e a destinação de resíduos sólidos à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; 

 

- Construir uma nova estação de captação, tratamento e distribuição de agua, 
trazendo água do Rio Sepotuba no primeiro ano de Governo; 

 
 
 
 
 
 



MEIO AMBIENTE 

 

- Fomentar as ações de conservação de solo e recuperação de nascentes; 
 

- Promover o manejo e a preservação dos recursos naturais; 
 
- Integrar as ações de meio ambiente com as ações de desenvolvimento 
econômico, sob coordenação da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, 
estabelecendo procedimentos que reduzam a burocracia para a instalação de 
novas empresas e indústrias; 
 
- Elaborar plano de gerenciamento dos parques municipais, como o Parque 
Linear às margens do Córrego Figueira, Parque Ilton Ferreira Coutinho; 

- Reestruturar o Viveiro Municipal para produção de mudas como incentivo à 

recuperação de nascentes e área degradadas e jardinagem de espaços 

públicos; 

- Agilizar a análise dos processos de licenciamento ambiental; 
 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente para contribuir com as 

políticas municipais ambientais; 

 

TURISMO 

 

- Promover o potencial turístico do Município; 
 

- Elaborar o plano de marketing para Tangará da Serra visando ampliar a 
competitividade do município como destino turístico; 

 
- Incrementar as ações de turismo de negócios e educacional; 

 

- Dotar os pontos turísticos do Município com sinalização e infra estrutura de 

acesso, e realizar ações de fomento à infraestrutura de recepção dos turistas; 

- Elaborar e fomentar junto ao Estado o calendário de eventos municipais; 
 

- Fomentar o turismo indígena, rural, esportivo e de negócios; 

 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

 

- Fortalecer as ações de manutenção e recuperação das estradas vicinais, 

além de pontes e bueiros de modo a permitir o devido escoamento da 

produção agrícola; 

- Ampliar a aquisição de produtos da agricultura familiar para as escolas 

públicas e instituições sociais; 

- Melhorar as condições de funcionamento das feiras: apoiar o feirante, 

acessibilidade dos consumidores; 



- Viabilizar convênios para a aquisição de patrulhas mecanizadas visando 

ampliar o atendimento a agricultura familiar; 

- Oferecer assistência técnica e projetos-piloto para o desenvolvimento de 

experiências que orientem os agricultores familiares;  

- Oferecer assistência técnica e tecnologias, e inovação, aos agricultores 

familiares como forma de que a renda gerada circule dentro do próprio 

município; 

- Apoiar a regularização ambiental das propriedades, no âmbito da agricultura 

familiar; 

- Elaborar estratégias, programas, planos e políticas para conservação da 

biodiversidade, conservação de solo e água, alternativas ao uso de defensivos; 

educação do campo, assistência técnica, produção e consumo sustentável; 

- Reativar o projeto de inseminação artificial de gado leiteiro (melhoramento 

genético), bem como do projeto mais leite, visando fortalecer a pecuária leiteira 

do Município de Tangará da Serra. 

- Realizar em conjunto com outros órgãos, cursos de aperfeiçoamento de 
manejo da área agrícola, tecnologias produtivas e gestão das propriedades 
rurais; 

 

- Reativar as funções da escola agrícola municipal; 

 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

A qualidade de vida tem foco no cidadão, nas suas necessidades e 

realizações. Para tanto, se torna primordial desenvolver ações que garantam o 

bem estar e oportunizem o desenvolvimento da sua capacidade educacional, 

social, profissional, além de saúde, lazer e segurança. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

- Apoiar as entidades não governamentais que prestam serviços à crianças e 

adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais e dependentes 

químicos; 

- Reestruturar o Albergue Municipal; 
 

- Implementar a vigilância socioassistencial promovendo a identificação ativa 

como forma de conhecimento da presença das vulnerabilidades sociais da 

população e dos territórios; 

- Adequação dos espaços já existentes nas comunidades para o atendimento 

de SCFV – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos 



territórios, garantindo ambiente saudável, seguro e acessível; 

- Inserir o público prioritário nos serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos; 

- Dotar as unidades de oficinas culturais atrativas ao público atendido; 
 

- Ampliar e valorizar as ações de apoio à adoção; 

 

- Fortalecer e ampliar os serviços dos CRAS, mediante adequação das equipes 

de trabalho, estrutura física e atendimento das diretrizes estabelecidas pela 

política nacional de promoção social, e atualização de cadastros da população 

atendida; 

- Efetivar e fortalecer na sua totalidade os serviços do CREAS, melhorando o 

atendimento e dando acesso aos serviços disponibilizados pelas unidades; 

- Apoiar os grupos de convivência para mulheres, idosos e famílias; 
 

- Mapear os territórios e identificar os casos de vulnerabilidade social 

registrados no município de modo a possibilitar a elaboração de políticas 

públicas direcionados a causa-problema, com criação de rede de apoio às 

mulheres vítimas de violência doméstica (conforme preconiza a Lei Maria da 

Penha); 

- Desenvolver política municipal de promoção social de acordo com as 

diretrizes da Política Nacional de Promoção Social, que traga resolutividade a 

curto, médio e longo prazo aos casos de vulnerabilidade social identificados no 

Município; 

- Fomentar ações e encaminhamentos ao mercado de trabalho de pessoas 
usuárias dos benefícios da Promoção Social 

 
- Fortalecer os conselhos de políticas públicas (Conselho Municipal de 
Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e o Conselho Municipal do Idoso). 

 
- Fortalecer e valorizar o Conselho Tutelar; 

 
- Ampliar o acompanhamento familiar às famílias cadastradas no Cad Único 

realizado pelos CRAS; 

 

SAÚDE 

 

- Fortalecer e ampliar ações de combate a pandemia Covid-19, com sistema 

de imunização conforme a legislação federal; 

- Reestruturar o modelo de gestão, recuperando a credibilidade da saúde 

pública municipal junto aos usuários e servidores; 

- Intensificar a captação de recursos financeiros externos destinados à saúde; 



 
- Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde no controle social dos serviços de 
saúde do Município; 
 

- Estruturar e aplicar a política de Assistência Farmacêutica, de modo a garantir 

o correto atendimento de medicamentos à população; 

- Estabelecer rigoroso controle na aquisição e destinação de medicamentos e 

materiais de saúde em licitações, com respectivo gerenciamento tecnológico, 

afim de evitar desperdícios, desvios e vencimentos; 

- Criar políticas de incentivo a atração de novos profissionais na área de saúde. 

- Reduzir o tempo de espera para realização de exames tanto da Atenção 

Básica como de Média e Alta complexidade; 

- Incrementar a atuação das equipes da Estratégia Saúde da Família visando 

melhorar os indicadores de resultados, com foco na redução de índices de 

mortalidade infantil; 

- Ampliar os recursos para financiamento das necessidades da população na 

área hospitalar, de emergência e oferta de medicamentos, com maior 

participação da União, Estado e Municípios da região; 

- Otimizar as ferramentas informatizadas de apoio à gestão, facilitando o 

trabalho dos servidores, agilizando os atendimentos e identificando facilmente 

eventuais falhas e problemas no sistema municipal de saúde. 

- Implementar parcerias com as Universidades, aproveitando os seus recursos 

de conhecimento, capacidades e estrutura para complementar a prestação de 

serviços de Saúde. 

- Ampliar a oferta de serviços prestados pelo Centro de Atenção Psicossocial - 

CAPS, aderindo ainda ao CAPS II; 

- Prover a saúde pública da oferta de consultas de especialidades; 
 

- Ampliar a oferta para a população dos serviços de fisioterapia; 
 

- Ampliar a eficiência na política de prevenção de doenças endêmicas, 

fortalecendo as ações da Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental 

dando maior resolutividade e reduzindo a incidência de casos; 

- Articular ações para implantar tratamento oncológico no Município; 
 

- Melhorar o atendimento médico e odontológico nos distritos, glebas e 

assentamentos; 

- Firmar parceria com o Governo do Estado para colocar em pleno 

funcionamento o Hospital Municipal, dotando-o de equipamentos, material 

médico-hospitalar e recursos humanos suficiente para o atendimento da 

população; 

- Construir sede própria para o Laboratório Publico Municipal; 



 

- Fomentar a instalação do Hospital Regional em Tangará da Serra; 
 
- Buscar os meios necessários para atendimento aos requisitos exigidos e 

buscar a implantação de curso de Medicina em Tangará da Serra; 

 

EDUCAÇÃO 

 

- Ofertar Educação Infantil (creches e pré-escolas) de acordo com o plano de 

expansão do sistema, garantindo o acesso das crianças à rede pública; 

- Ampliar a oferta de vagas em período integral nas creches e pré-escolas, 

principalmente aos bairros considerados de interesse social; 

- Criar meios e estratégias para a redução de possíveis impactos da 

suspensão das aulas por conta da pandemia Covid-19; 

- Incrementar as bibliotecas e brinquedotecas das escolas como forma de 

estimular o aprendizado; 

- Garantir a oferta de merenda com os padrões nutricionais adequados, 

inclusive com a adequação dos refeitórios das escolas municipais; 

- Atender ao Plano Nacional de Merenda Escolar (PNAE/PNAEM e Educação 

do Campo), adquirindo produtos da agricultura familiar para a merenda; 

- Garantir o perfeito funcionamento dos laboratórios de informática nas escolas, 

com acesso a internet para os alunos; 

- Modernizar e manter as estruturas físicas das escolas em perfeitas condições 

de uso; 

- Acompanhar os indicadores de resultado da educação; 
 

- Aprimorar o plano de educação continuada dos profissionais da educação; 
 

- Viabilizar junto ao Governo do Estado, Governo Federal e instituições 

privadas a instalação de novos cursos de ensino superior, fortalecendo o 

município como polo em educação; 

- Incentivar os professores para o uso pedagógico das novas tecnologias de 
informação; 

 
- Criar Programa de Apoio Pedagógico vinculado a estagiários da rede pública 

e privada; 

- Melhorar a proficiência dos alunos garantindo os direitos de aprendizagem; 
 

- Oferecer condições adequadas no transporte escolar, garantindo a segurança 

dos usuários; 

- Construir novas creches e escolas conforme a demanda. 

 



ESPORTE, LAZER E CULTURA 

 

- Apoiar os atletas e equipes que representam o Município em competições 

regionais, estaduais e nacionais; 

- Implantar escolinhas de treinamento nos bairros, destinadas ao atendimento 

de crianças e adolescentes; 

- Ofertar nos espaços esportivos públicos escolinhas de modalidades 

esportivas de modo a torná-los atrativos à população; 

- Fomentar a realização de eventos esportivos e culturais em Tangará da 

Serra; 

 

- Incentivar eventos esportivos destinados à portadores de necessidades 

especiais, melhor idade e atividades com identidade cultural, como os jogos 

indígenas; 

- Dotar de acessibilidade os espaços públicos esportivos; 
 

- Articular junto à iniciativa privada apoio aos programas e projetos de esporte 
comunitário e de alta performance; 

 

- Respeitar e valorizar a diversidade cultural do município; 
 

- Ampliar a oferta de oficinas culturais inclusive descentralizadas, que permita o 
atendimento da população nos bairros; 

 
- Realizar eventos artístico-culturais, de forma integrada com o Turismo; 

 
- Viabilizar ações de resgate das tradições culturais com potencial turístico; 

 
- Desenvolver projetos que viabilizem atividades recreativas, esportivas e de 
inclusão social destinadas à juventude; 

 
- Criar parques e lagos para esporte e lazer; 

 

- Criar campos de futebol; 
 

- Transformar o estádio municipal Porfirão em arena polivalente; 
 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

- Elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública com foco na prevenção da 

violência e da criminalidade tratando a segurança como direito social e 

proteção integral dos direitos do cidadão; 

- Fortalecer a segurança pública de forma integrada e articulada com as 

demais esferas de governo; 

- Reativar e ampliar o programa de monitoramento eletrônico para combate a 



violência, com a recuperação, modernização e ampliação das câmeras de 

segurança; 

- Articular junto ao Governo do Estado o aumento do efetivo policial militar e 
policial civil, de modo a desenvolver melhor o policiamento ostensivo e 
inteligência no município; 

 

- Proporcionar maior segurança das áreas escolares, com ampliação da rede 
de iluminação pública e realização de serviços de limpeza urbana permanente; 

 
- Buscar recursos federais baseados na política nacional de Segurança 
Pública; 

 
- Incentivar a Guarda Municipal de trânsito, investindo na qualificação, 
capacitação e melhoria de sua estrutura organizacional e de prestação de 
serviços; 

 
- Apoiar as ações do Conselho Municipal de Segurança Publica e do Gabinete 

de Gestão Integrada – GGI; 

 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

A promoção da qualidade de vida da população parte do princípio de que 

todos os esforços deverão ter o mesmo objetivo. É fundamental ampliar e 

fortalecer as políticas de planejamento e gestão de maneira eficiente e 

descentralizada, valorizando continuamente o servidor público, promovendo a 

sua capacitação e melhorando as suas condições de trabalho. 

As ações propostas, através do trabalho coordenado de todas as 

secretarias, proporcionarão o controle dos gastos e a racionalização do uso 

dos recursos públicos, além da melhoria da qualidade de atendimento ao 

cidadão e maior transparência na ação governamental. 

- Adotar mecanismos de monitoramento da capacidade institucional da 

Administração Municipal com avaliação de desempenho, eficiência e 

responsabilidade dos gestores públicos; 

- Implantar a Escola Municipal de Governo com uma política de educação 

permanente, de modo a promover a formação e o desenvolvimento profissional 

voltada para a qualificação dos servidores e gestores públicos municipais, para 

a melhoria do atendimento aos cidadãos, com foco no objetivo central de 

promover um Governo Solidário. 

- Valorizar e reconhecer os conhecimentos existentes na Administração Pública 

municipal, estimulando e recompensando o servidor e reduzindo os cargos 

comissionados; 

- Desenvolver programa de incentivo a apresentação de propostas e idéias 

inovadoras voltadas para a modernização da gestão pública municipal, 

reconhecendo publicamente e premiando as iniciativas que resultem na 



melhoria dos serviços prestados. 

- Fortalecer os instrumentos de controle e incremento de receita. 

- Recuperar a autoestima do servidor público municipal dando início a 

implantação do plano de cargos carreira; 

- Criar programa municipal de incentivo ao pagamento de tributos com 

premiação dos contribuintes pela adimplência fiscal; 

- Instituir o Inventário Municipal de Indicadores; 
 

- Perseguir constantemente a melhoria dos indicadores e índices estatísticos; 
 

- Planejar e desenvolver estratégia orçamentária que possibilite uma gestão 

pública racional, eficaz e promotora de desenvolvimento econômico e social 

sustentável, baseado em prioridades claras e específicas. 

- Melhorar os procedimentos em todos os processos de aquisição de bens e 

serviços para garantir transparência absoluta, propiciando a máxima  

efetividade e eficácia na utilização dos recursos públicos. 

- Efetivar o Escritório de Projetos como mola propulsora para obtenção de 

recursos de capital junto às outras esferas de governo. 

- Integrar as funções de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, 

avaliação e controle de políticas públicas, aperfeiçoando o processo de 

alocação e gestão dos recursos públicos. 

- Manter a administração aberta à participação popular através dos Conselhos 

Municipais; 

- Ampliar o diálogo entre a administração municipal e a comunidade, para que 

o orçamento municipal expresse em sua plenitude as necessidades dos 

cidadãos através do Orçamento Participativo; 

- Garantir a transparência na gestão pública através da prestação de contas à 

população em audiências públicas e nos meios eletrônicos; 

- Tornar a ouvidoria um elo entre o poder público e a população como 

ferramenta de melhoria nos serviços prestados ao cidadão. 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante a caminhada eleitoral teremos oportunidades de detalhar de maneira 

mais aprofundada as propostas aqui apresentadas a toda população de 

Tangará da Serra. 


