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A primeira parte do documento abrange o resumo das Demandas, Anseios e Problemas 
levantados na fase inicial do trabalho, bem como as sugestões de propostas de ações e 
medidas saneadoras, extraídas de Reuniões nos Bairros, Reuniões com Segmentos e 
nos Grupos de Trabalho Técnicos, todos esses realizados com os portuenses.

A segunda parte se refere às Propostas de Políticas de Intervenções, consubstanciadas 
nas Prioridades e Compromissos a serem assumidos, bem como aos Programas e 
Projetos Estratégicos.



I - INTRODUÇÃO

Parece claro que o Berço da Cultura Tocantinense mantém a tradição de referência na cultura 
e na educação, mas agora na era moderna transforma-se também em produtor de riquezas na 
agricultura e no agronegócio. Com uma população estimada em 2015 de 52.182 habitantes, cresceu 
pouco em relação a 2010 (49.146 habitantes), devido ao fluxo migratório para Palmas, como ocorreu 
com outros Municípios mais próximos da Capital. Mesmo assim, é o 4º no ranking do Estado, atrás 
de Palmas, Araguaína e Gurupi. 

Entretanto, economicamente é visível a transformação de Porto Nacional e sua região de 
influência, em razão do Agronegócio e das externalidades positivas da Plataforma Multimodal da 
Ferrovia Norte Sul. A perspectiva da nova logística de transportes, que inclui, além da ferrovia e da 
Rodovia Belém Brasília, os futuros Portos Fluviais da Hidrovia do Rio Tocantins e o Terminal de 
Cargas do Aeroporto Internacional de Palmas, tem influenciado a localização de investimentos em 
Palmas e em Porto Nacional. O Município já foi bem maior, em termos de extensão territorial, mas 
hoje ainda tem 4.449,9 quilômetros quadrados de cerrados prontos para a agricultura e a pecuária, 
com água e energia em abundância, o que favorece a prática da irrigação.

Apesar de todo esse potencial e do crescimento observado nos últimos anos, há que se 
destacar a ausência de planejamento estratégico do Município e da Região, que poderiam se 
desenvolver em ritmo muito mais acelerado e de forma sustentável, se houvesse organização e 
planejamento da logística de transportes e dos outros fatores que concorrem para o desenvolvimento 
equilibrado, em termos de infraestrutura, conhecimento, formação profissional, tecnologia, educação, 
saúde e segurança.

Assim, a principal decisão estratégica do próximo governo é repensar o desenvolvimento do 
Município e sua região de influência, em articulação com os outros Municípios, principalmente 
Palmas, e com os Governos: Estadual e Federal, para organizá-lo e institucionalizá-lo como 
referência a todos os atores do processo do que poderíamos chamar do Espetáculo do Crescimento 
de uma das mais promissoras fronteiras agrícolas do país, principalmente o Poder Público, os 
empresários e a população em geral.

Nesse planejamento, além da infra-estrutura de transportes, energia, comunicações e 
saneamento básico, serão priorizadas as áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública, 
Assistência Social, cultura, juventude além de outros segmentos, Agricultura, Desenvolvimento 
Econômico, meio ambiente e Ciência, Tecnologia Estratégicas,  conforme se especifica nas 
Prioridades e Compromissos e nos chamados Programas e Projetos Estratégicos de 
Desenvolvimento.

Lastreando e organizando todas as prioridades e compromissos estabelecidos, na fase de 
transição deve ser elaborado o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município, que contenha o 
Plano Estratégico do distrito de Escola Brasil, Distrito de Pinheiropolis e Distrito de Luzimangues, 
além da Zona Rural como parte dele e integrado a ele, tendo como base essa Plataforma de 
Campanha acrescida das contribuições colhidas durante o processo eleitoral. Com o respaldo das 
urnas deve-se preparar em seguida, além do Plano, todos os instrumentos de transformações e 
mudanças que se pretende implementar a partir de janeiro de 2017. Com o planejamento elaborado, 



respaldado pela população, não se deve temer ou duvidar da viabilidade dos compromissos 
assumidos, pois a busca de recursos faz parte das prioridades estabelecidas.

As Diretrizes Estratégicas contidas no Plano definirão os rumos do crescimento equilibrado, 
os objetivos e metas a serem atingidos e os meios a serem mobilizados para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, além de servirem de referência aos investidores na orientação da 
tomada de decisões de investir e onde investir com segurança, rentabilidade e qualidade de vida.

A má distribuição de renda talvez seja o fenômeno mais perverso que se verifica em Porto 
Nacional, com reflexos negativos nos crescentes índices de marginalidade, violência e criminalidade. 
Em 2010 verificou-se que os 20% mais ricos se apropriavam de 58,72%  da renda gerada e que 
quase dois terços das famílias (71,23%) viviam ou sobreviviam com uma renda familiar de até um 
salário mínimo – considerados pobres pelo IBGE. E desses, cerca de 39,74%  percebiam apenas 
meio salário mínimo e sobreviviam em pobreza absoluta e 13,49%  em extrema pobreza ou 
indigência, auferindo apenas ¼ do salário mínimo. Esses dados são do IBGE, 2010, e devem ter se 
agravado nos últimos anos diante da crise por que passa o nosso país.

Embora nos últimos quatro anos o PIB tenha aumentado de R$ 486,8 milhões em 2009 para 
R$ 759,6milhões em 2012, e tenhamos um PIB per capita anual de R$ 15.261,00, um dos maiores do 
Estado, esses indicadores econômicos não representam a realidade social de Porto Nacional, diante 
dos dados apresentados anteriormente. Assim, as medidas a serem tomadas passam pelo aumento 
da renda, mas sobre tudo pelo combate à pobreza, pela geração de empregos e por medidas 
compensatórias na área do desenvolvimento social, como as que se propõe ao longo desse 
documento. 

Outro indicador que mascara a realidade da nossa cidade é o IDHM (Índice de 
Desenvolvimento Humano e Miséria), que segundo dados do IBGE de 2010, estamos em 6º lugar no 
ranking dos municípios tocantinenses, com 740, computados os componentes longevidade, 
educação e renda, mas que não considera a distribuição dessa mesma renda para efeito do cálculo. 
Assim, mais uma vez devem ser priorizadas ações de combate à pobreza, como a geração de 
empregos e oportunidades de negócios como o empreendedorismo, além da completa reformulação 
das políticas de inclusão social, no bojo da Meta Maior de transformação da cidade em um ambiente 
mais Humano e Sustentável. 

Cabe observar ainda, no que diz respeito ao IDHM, que a Educação e a Renda puxaram o 
índice para baixo, o que reforça a necessidade, dentre outras justificativas, de se considerar a 
Educação como a Prioridade das Prioridades, pois no médio prazo, mas começando logo, a 
formação dos jovens e adolescentes constitui o principal meio de se transformar a realidade do 
município para uma situação mais humana e igualitária, garantindo Sustentabilidade ao 
Desenvolvimento, mediante o conhecimento e a participação das pessoas que hoje se encontram 
marginalizadas, no processo de discussão e formulação de políticas. Dados preocupantes: apenas 
49,74%  dos trabalhadores ocupados possuem ensino médio completo e só 13,74% têm curso 
superior.

Assim, no Capítulo IVestão elencadas as Ações Prioritárias / Compromissos, além dos 
seguintes Programas e Projetos Estratégicos ou Estruturantes (Capítulo V) que buscam as 
transformações e mudanças de caráter sustentável em setores vitais para o desenvolvimento 



econômico e social do Município. Através deles haverá mudanças estruturais que serão 
fundamentais para as transformações que se pretende implementar a partir de janeiro de 2017:

 • DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTÁVEL (Educação, Saúde e Inclusão Social)

 • CONSOLIDAÇÃO DE PORTO COMO PÓLO DE DESENVOLVIMENTO DO 
AGRONEGÓCIO

 • TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA URBANA, NA CULTURA E NO TURISMO

 • LUZIMANGUES – PRESENTE E FUTURO – IRREVERSIBILIDADE COMO POLO 
ECONÔMICO ESTRATÉGICO

 

 Considerando os Programas e Projetos Estratégicos e o elenco de Ações Prioritárias e 
Compromissos, pode-se vislumbrar as seguintes principais mudanças por Segmentos:



1. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A - EDUCAÇÃO

II - CONCEITO
A educação estará voltada para a formação humana, como forma de inclusão social, com a 
ampliação do atendimento na Educação Infantil, a promoção da educação integral no Ensino 
Fundamental, a escolarização com formação profissional da Educação de Jovens e Adultos.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS  
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Deficiência na qualidade do ensino, nas salas multisseriadas na zona rural e na Educação 
de Jovens e Adultos – EJA;

 • Direcionamento da qualificação dos professores por modalidade de ensino;

 • Insuficiência dos valores dos repasses na Gestão Compartilhadada – Programa DDE para o 
atendimento nas escolas;

 • Ineficiência na manutenção da infraestrutura dos CMEIs, Escolas Urbanas e Rurais;

 • Insuficiência na Contrapartida da Prefeitura Municipal no atendimento de Programa de  
Alimentação Escolar;

 • Falta de participação ativa de equipes multidisciplinares nas escolas;

 • Descumprimento do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação e data base;

 • Biblioteca Municipal fechada, sem condições de uso para estudos e para incentivo à leitura;

 • Déficit de matrículas nas escolas e nos CMEis;

 • Falta de transporte escolar para professores da zona rural;

 • Irregularidade no pagamento no transporte escolar terceirizado.

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

  • Buscar parcerias junto ao Governo Federal para construção do Campus do Instituto Federal 
em Luzimangues;

  • Intensificar a parceria com o Sistema S, para oferta de cursos profissionalizantes;

  • Valorizar os Profissionais da Educação no Cumprimento do Plano de Carreira, Piso Salarial 
e Data Base;



  • Cumprir e implementar o Plano Municipal de Educação;

•Fortalecer e ampliar a atuação do Conselho Municipal de Educação, FUNDEB e Conselho 
Municipal de Alimentação e Conselho Escolar;

• Implantar e revitalizar os laboratórios de informática e bibliotecas com aquisição de livros e 
equipamentos;

•Concessão de Notebook para professores com capacitação em informática;

•Estimular e implementar participação dos Profissionais da Educação nos programas pós- 
graduação stricto sensu, mestrado e doutorado em regime de colaboração com Estado e 
União; 

•Garantir a qualidade e excelência nos programas e projetos de formação continuada;

•Reformar, ampliar e modernizar a estrutura física das escolas de acordo com a demanda 
dentro PAR (Plano de Ação Articulada);

•Ampliar o número de vagas nas escolas em todos os níveis e modalidades  de ensino de 
responsabilidade do Município;

•  Garantir a qualidade no atendimento no Programa de Transporte Escolar;

•Tomar medidas para elevar a qualidade do ensino de acordo com o Plano Municipal de 
Educação;

•Sanar problemas das escolas multisseriadas, através da pedagogia da alternância, por meio 
de criação e implementação e criação de pólos margem direita e esquerda do Rio Tocantins.  

DADOS OFICIAIS

  • Dos 8.850 alunos matriculados em 2013 no ensino fundamental apenas 26%  são de 
escolas municipais, 55% de escolas estaduais e 19% de escolas particulares;

  • Nas creches e no pré-escolar a participação do ensino particular é de cerca de 50%. No 
EJA o município atua no nível fundamental e o Estado do nível médio;

  • Atuam nos cursos profissionalizantes escolas particulares e o Governo Federal, com 168 e 
84 matrículas, respectivamente;

  • Atuam no ensino superior 8 instituições, que oferecem 53 cursos, sendo 18 presenciais e 35 
a distância (dados de 2015);

  • A taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais anos de idade era de 8,3%  em 
2010;

III - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS



 • Conceber e implantar do modelo organizacional do sistema educacional que atenda ao 
objetivo de transformar e inovar as práticas educacionais;

 • Adaptar e complementar a infraestrutura educacional, em termos de instalações, 
equipamentos, laboratórios e material pedagógico;

 • Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da Educação;

 • Garantir a qualidade alimentação escolar sob a supervisão do nutricionista de acordo com 
as normas do PNAE;

 • Garantir o transporte Escolar com qualidade, eficiência e eficácia   através de parcerias;

 • Garantir a aplicabilidade do Plano Municipal de Educação para elevar a qualidade do 
ensino;

 • Intensificar a parceria com o Sistema S na formação e qualificação do educando para atuar 
no mercado de trabalho;

 • Implantar Laboratórios de Informática e Bibliotecas, bem como Escola de Artes, Esporte e 
Música para atender alunos no contra turno nas Escolas de Tempo Integral e da Pedagogia de 
Alternância; 

 • Implantar Escolas de Tempo Integral  em Luzimangues;

 • Buscar parcerias junto ao MEC para criar um Campus do Instituto Federal em Luzimangues;

 • Revisar, Atualizar e implementar o Plano Municipal de Educação;

 • Fortalecer e ampliar a atuação do Conselho Municipal de Educação, FUNDEB e Conselho 
Municipal de Alimentação e Conselho Escolar;

 • Garantir a concessão de Notebook para professores e capacitação em informática;

 • Garantir e implementar a participação dos Profissionais da Educação nos programas pós- 
graduação stricto sensu, mestrado e doutorado em regime de colaboração com Estado e União;

 • Ampliar o número de vagas nas escolas em todos os níveis de responsabilidade do 
Município, de forma a atender a demanda reprimida por matrículas, e dessa forma aumentar o 
percentual de participação do Município no ensino fundamental, conforme determinação da LDB – 
Leis de Diretrizes Bases;

 • Criar Programas de combate à evasão escolar desenvolvido por pais, alunos e professores; 

 • Construir elementos de efetivação de gestão democrática nos espaços educacionais do 
município.



B - SAÚDE

II - CONCEITO
As políticas de saúde estarão voltadas para a efetivação do direito à vida, a partir de estratégias de 
inclusão social e gestão participativa. A saúde terá foco na prevenção e reorientação do modelo de 
assistência e atenção à saúde, assim como serão implementadas, entre outras, políticas de moradia, 
saneamento e acesso à alimentação adequada à população. Todos os cidadãos de Porto Nacional, 
especialmente os mais pobres, devem ter à sua disposição um sistema universal público de 
assistência e atenção à saúde. E dos locais onde as pessoas moram, da idade, da doença, do 
tratamento exigido, da terapia e dos remédios necessários.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Insuficiência de médicos e medicamentos;

 • Falta de funcionários nas Unidades Básicas de Saúde;

 • Ausência de assistência à saúde nos assentamentos;

 • Postos de Saúde não informatizados;

 • Falta de Unidade de Pronto Atendimento e de médicos nos distritos de Escola Brasil, 
Pinheiropolis e Luzimangues e na zona rural;

 • Equipe do PSF (Programa de Saúde da Família) incompleta;

 • Necessidade de leitos para internação e vagas na UTI;

 • Aquisição de medicamentos sem controle de qualidade e controle estatístico da demanda;

 • Falta curso de aperfeiçoamento para os profissionais da saúde;

 • Insuficiência temporal da realização de exames laboratorial;

 • Falta de material para atendimento no CEO - Centro de Especialização de Odontologia e 
nos Postos de Atendimento;

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTO SOCIAIS

•Complementar a infraestrutura de saúde, em termos de ações básicas e ambulatoriais;

•Parceria entre Estado e  Universidades para repensar o atendimento hospitalar e de urgência;

•Criar estrutura que permita a resolução de problemas que hoje são encaminhados ao HGP;

•Reformular a assistência à saúde nos assentamentos e distritos;



• Implantar UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Luzimangues;

•Fortalecer o Programa Saúde da Família (PSF);

•Garantir médicos e medicamentos no sistema de saúde;

•Garantir materiais odontológicos para os Posto de atendimento e CEO;

•Garantir exames laboratoriais em tempo real da necessidade do paciente.

DADOS OFICIAIS

 • De 2014 a 2016 o número de estabelecimentos de saúde permaneceu estável, em 54, 
sendo 14 Centros de Saúde/Unidade Básica, 13 Clínicas especializadas/Ambulatórios, 13 
Consultórios Isolados, 02 Hospitais Gerais, 02 Policlínicas, 01 Postos de Saúde, 07 Unidades de 
Apoio, Diagnose e Terapia e 02 Unidades de Vigilância em Saúde;

 • Não existem leitos de internação hospitalar particulares e pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde) são apenas 126;

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

 • Humanizar as ações de saúde, reformulando os serviços básicos e universalizando o 
atendimento ambulatorial e de urgência, com assistência médica integral e a garantia de 
medicamentos às pessoas carentes;

 • Garantir, em parceria com o Estado, as Universidades e a iniciativa privada, assistência 
hospitalar e o número de leitos necessários para atender à população e reduzir a dependência ao 
HGP, inclusive em relação à UTI;

 • Aproveitar a forte presença de universitários na área de saúde para ampliar e melhorar a 
assistência hospitalar e de urgência;

 • Complementação da infraestrutura de saúde, em termos de ações básicas e ambulatoriais;

 • Reformular a assistência à saúde nos assentamentos;

 • Implantar UPA  em Luzimangues; 

 • Negociar com o Estado a ampliação do Hospital Regional, priorizando a ampliação de leitos 
e UTI;

 • Apoiar a iniciativa de implantação do Hospital Universitário para complementar o 
atendimento à população e utilização de mão de obra local;

 • Efetivar o direito à vida e à inclusão social;

 • Fortalecer o Programa de Saúde da Família (PSF) para atender a todos que deles precisam 
e manter uma Equipe de Saúde Mental;



 • Efetivar a central de agendamento de consultas, marcadas no menor espaço de tempo e 
atendendo às necessidades das pessoas;

 • Desenvolver ações coordenadas com os governos estadual e federal para aperfeiçoamento 
do atendimento a saúde;

 • Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados;

 • Criar comitê integrado antidrogas intersetorial vinculado à saúde;

 • Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família de álcool e de outras 
drogas, que envolva atenção na área da saúde,

 • Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social, cultura e 
lazer para atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa 
idosa e dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo;

 • Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros. Estabelecer um 
acompanhamento mais próximo aos idosos;

 • Valorizar o profissional da saúde, através de formação continuada e do respeito às leis 
trabalhistas;

 • Garantir aquisição de material odontológico para os postos de saúde e CEO – Centro de 
Especialidade Odontológica;

 • Implantar o CAPS AD III - – Centro de Assistência Psicossocial Álcool e Drogas;

 • Implementar o CAPS – Centro de Assistência Psicossocial;

 • Implementar o serviço de concessão de benefícios eventuais (doação de óculos, próteses, 
cadeiras de rodas – pactuar o que é da Saúde e o que é da Assistência Social);

 • Promover o atendimento volante da saúde nos assentamentos, cumprindo uma agenda de 
acordo com as necessidades. Reformular a assistência à saúde nos distritos;



C – SEGURANÇA PÚBLICA

II – CONCEITO
A segurança pública será uma política na perspectiva da defesa e respeito dos direitos humanos e da 
educação para a paz. Contará com a ação articulada das polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, 
Guarda Municipal e destas com o Poder Judiciário e Conselhos Comunitários de Segurança, 
envolvendo a sociedade e as associações de bairros. 

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Falta de policiamento nos bairros distantes do centro do distrito de Luzimangues;

 • Violência e insegurança nas proximidades das universidades e escolas;

 • Inoperância da guarda municipal;

 • Necessidade de fortalecimento da polícia civil e militar;

 • Necessidade de melhor distribuição dos postos policiais e de um melhor aparelhamento da 
 polícia;

 • Falta de campanhas educativas para o trânsito;

 • Falta de monitoramento eletrônico nas ruas.

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

  • Fortalecer a ampliação do efetivo e cumprir a Lei 13022/2014 da Guarda Municipal;

  • Criar posto de atendimento da guarda na orla em Porto Nacional e Luzimangues;

  • Levar serviço da guarda para os distritos de Pinheiropolis e Escola Brasil;

  • Melhorar a localização de postos da polícia civil e militar; 

  • Monitorar o policiamento próximo às escolas e universidades;

  • Articular parceria com o Governo do Estado para aumentar o efetivo da polícia nas ruas;

  • Montar parceria com o Estado e Governo Federal para garantir suprimento de equipamentos 
 e materiais às equipes de segurança.

•Buscar parceria com Governo Estadual e Federal para implantar monitoramento nas ruas.

 



IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

  • Fortalecimento da Guarda Municipal, cumprindo a lei 13022/2014;

  • Negociar com o Estado a melhoria da localização de postos da polícia civil e militar;

  • Aumentar o policiamento próximo às escolas e universidades;

  • Garantir, em articulação com o Governo do Estado, o aumento de policiais nas ruas;

  • Ampliar e modernizar a sinalização de trânsito;

  • Implantar o sistema de vídeo monitoramento nos bairros;

  • Montar parceria com o Estado para garantir suprimento de equipamentos e materiais às 
 equipes de segurança civil e militar.

  • Adotar práticas administrativas para coibir a violência, como a melhoria da iluminação 
 pública promoção e ampliação de vigilância em locais públicos propícios a práticas 
 criminosas;

  • Promover a integração da Guarda Municipal com as forças públicas do governo do Estado, 
 que será efetivada mediante a soma de esforços e a complementação de recursos, evitando 
 sobreposição de atividades e dispersão de energia, integrando os sistemas de comunicação, 
 de planejamento, de informações;

  • Fortalecer os Conselhos Comunitários de Segurança como espaço de organização das 
 comunidades, reunindo associações, empresários, igrejas, escolas, clubes, para participarem 
 da elaboração e realização de programas preventivos e de combate à violência e ao crime em 
 todas as suas formas.

D – ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO



II - CONCEITO
Os programas, projetos e ações da assistência social estarão voltados ao enfrentamento das 
situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com atenção especial às crianças, jovens, 
idosos, mulheres e aos grupos socialmente excluídos ou segregados. As políticas de assistência 
social serão ampliadas em abrangência e integradas às demais políticas públicas, como forma de 
garantir um salto de qualidade na proteção social e promoção da cidadania.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Situação de abandono do Distrito de Luzimangues;

 • Ausência do poder público no Distrito de Luzimangues;

 • Não há assistência social na sede e no Distrito de Luzimangues;

 • Não existe atuação do CRAS. Na sede não funciona e inexiste em Luzimangues;

 • Necessidade de reformulação do serviço de assistência aos dependentes químicos;

 • Falta de políticas públicas para os jovens;

 • Falta capacitação dos profissionais que atuam na área de Assistência Social do Município;

 • Déficit habitacional elevado e alto preço dos aluguéis em nossa cidade;

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS DA SOCIAIS:

•Reformular o atendimento do Programa Bolsa Família

•  Melhorar o atendimento de assistência ao idoso e mulher.

•Estruturar os CRAS existentes e fortalecer o atendimento no Distrito de Luzimangues;

•Melhoar a assistência social às pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade;

•Ampliar o atendimento dos CRAS;

•Promover a integração setorial das politicas públicas de ccombate ao trabalho infantil.

DADOS OFICIAIS



 • O IDHM em 2010 era de 0,740 (6º no ranking do Estado), com destaque para o componente 
de longevidade – 0,826, deixando a desejar os outros dois, educação e renda, com 0,701 e 0,699, 
respectivamente;

 • O número de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família tem sido, no período 
2011/2015, de 4.400 em média;

 • Das pessoas empregadas em 2010 apenas 13,7%  tinham nível superior, 49,7%  o nível 
médio completo e cerca de 65,6% apenas o ensino fundamental;

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

  • Ampliar os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) para atender os 
 portuenses em risco social, com objetivo de incluí-los nas políticas públicas dos programas 
 sociais;

  • Implantar o CRAS Volante para atender zona rural, distritos e assentamentos, visando 
 fortalecer os serviços ofertados nos NAS. (Núcleo de Assistência Social) 

  • Constituir uma rede de proteção social, integrando os programas de combate à miséria;

  • Implantar abrigos para as vítimas de violência (mulheres)

  • Buscar parceria para implantar o Centro Dia para moradores de rua, usuários de alcool e 
 outras drogas;

  • Adequar o Abrigo dos Idosos, dando melhores condições a esse grupo de pessoas;

  • Garantir as necessidades e prioridades sociais nas diferentes políticas públicas;

  • Efetivar parcerias com os governos federal , estadual, iniciativa privada  e pessoas físicas 
 para os programas sociais, visando maximizar recursos disponíveis.;

  • Atualização da Política Municipal de Assistência Social (regulamentação dos benefícios 
 sociais: aluguel, auxilio funeral, auxilio maternidade...)

  • Garantir cumprimento das cotas mínima para população nos programas, em especial o de 
 moradia;

  • Eliminar as moradias em áreas de risco;

  • Implantar programas de inserção das pessoas beneficiadas pelo Programa Bolsa Família 
 para o mundo do trabalho e do empreendedorismo, tal como o Pronatec do Governo Federal;

  • Estímular à economia solidária e ampliação de cooperativas, tais como: Associação dos 
 Catadores de Materiais Recicláveis e Feiras Solidárias;

  • Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social cultura e 
 lazer para atendimento especializado aos idosos;

  • Implementar o Centro Municipal de Economia Solidária;



  • Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e vivências para as 
 gerações mais novas;

  • Fortalecer os serviços ofertados pelo CREAS, visando oferecer apoio social, psicológico e 
 jurídico aos idosos em situações de violação de direitos, como violência intrafamiliar, 
 discriminação e situação de rua;

  • Reordenar o fluxo de atendimento das políticas sociais com os sistemas de justiça e 
 segurança pública;

  • Oferecer apoio social, psicológico, jurídico e de assistência  para o grupo que apresente 
 qualquer expressão de diversidade (em particular os afrodescentes, gays,lésbicas, 
 transgêneros, mulheres),  vítimas da discriminação;

  • Fortalecer o combate ao trabalho infantil;

  • Promover campanhas educacionais de educação preventiva contra as drogas;

  • Investir fortemente na capacitação dos atores da política pública de assistência social, a fim 
 de se assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do sistema 
 descentralizado e participativo, bem como as realidades locais;

  • Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de 
 democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada;

  • Implantar o sistema de informatização, monitoramento e avalição da política pública de 
 assistência social;

  • Respeitar diversidade humana no que se refere a gênero, cor, raça, etnia;

  • Capacitar e sensibilizar gestores, operadores de direito e agentes públicos com ênfase nas 
 relações de raça, religião de matriz africana, etnia, gêneros, orientação sexual, identidade de 
 gênero e direitos humanos; 

  • Implantar na estrutura das instituições de defesa social ouvidorias que atuem como centros 
 de referência contra a discriminação, objetivando o acolhimento, orientação, apoio e 
 encaminhamento de denúncias de crimes contra esta população;

  • Prevenir a violência por meio de campanhas educativas e informativas;

  • Fortalecer e apoiar os Conselhos Tutelares, mediante a garantia de infraestrutura 
 adequada; 

  • Implantar o Conselho Tutelar na margem esquerda (Luzimangues);

  • Realizar concurso público para profissionais do SUAS, conforme preconiza a NOB/RH.

  • Apoiar os pequenos agricultores familiares por meio de insumos e orientação técnica,  
 fortalecer o Programa compra Direta aquisição de produtos da agricultura familiar pelos 
 órgãos municipais;

  • Implantar o CAPS AD;

  • Implantar a politica de redução de álcool e drogas 



  • Implantar programas de politicas publicas para as mulheres

E – CULTURA



II - CONCEITO
Assim como a Educação, a Cultura passa a ser ação estratégica para o desenvolvimento da cidade, 
com atenção especial à preservação do Patrimônio Cultural e na organização e conservação da 
Memória da Capital da Cultura. OS artistas, escritores e demais agentes da nossa cultura 
participarão da formulação das políticas de transformação da cultura em força indutora. Juntamente 
com a Educação, da formação da juventude, que terá atenção especial no nosso Calendário Cultural, 
em articulação com as atividades turísticas. Os nossos valores e tradições terão tratamento especial 
em sua divulgação e preservação. Os movimentos sociais devem ter participação, tanto na 
formulação das políticas, como na sua implementação.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Situação de abandono da Cultura no Distrito de Luzimangues;

 • Ausência do poder público nos Distritos Escola Brasil e Pinheiropólis;

 • População carente (as praças esportivas são para poucos, pois foram privatizadas);

 • Falta lazer, esporte e cultura nos assentamentos;

 • Paralização e não funcionamento do Centro de Convenções;

 • Definir política de preservação do Centro Histórico;

 • Organizar a questão dos quiosques e da;

 • Necessidade de fortalecimento da semana da cultura;

 • Infraestrutura deficiente na ilha da praia;

 • Falta capacitação dos profissionais que atuam na área de atendimento ao cliente;

 • Necessidade de melhor organização da Memória da Cidade.

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTO DA SOCIEDADE

• Incentivar aos artistas regionais, estruturação da Banda Mestre Adelino, volta dos festivais 
de música, incluindo poesias, canções, risos, culinária, cinema, artes plásticas, visuais, 
fotografias e reformulação da Semana da Cultura;

• Buscar parcerias junto ao Governo Federal e Estadual para criar escolas de artes com 
polos nos bairros;



• Preservar Centro Histórico, inclusive regularizando sua documentação;

• Buscar parcerias junto ao Governo Federal e Estadual para um Centro de Artes para 
atender crianças no contra turno escolar, com artes, lazer, esportes.

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

  • Reformular a política cultural com ênfase na recuperação e preservação do patrimônio 
 artístico e na exploração do potencial dos jovens artistas, sempre explorando a marca Porto 
 Berço da Cultura Tocantinense. Ênfase nas tradições e nas novas criações, fazendo-se a 
 ponte com o Turismo;

  • Fortalecer o incentivo aos artistas regionais, estruturação da Banda Mestre Adelino, volta 
 dos festivais de música, teatro, incluindo poesias, canções, risos, culinária, cinema, artes 
 plásticas, visuais, fotografias e reformulação da Semana da Cultura;

  • Buscar parcerias com Governo Federal e estadual para criar escolas de artes com polos nos 
 bairros;

  • Preservar e fiscalizar o Centro Histórico, inclusive regularizando sua documentação;

  • Buscar parcerias com Governo Federal e estadual para criar a Escola Municipal de Arte e 
 Música, em articulação com a Educação;

  • Estruturar de forma permanente a feira cultural do Cabasaco, de forma integrada com a 
 praia;

  • Organizar circuitos culturais na cidade, garantindo a atendimento de todos os bairros;

  • Constituir a rede de cultura da cidade com os equipamentos que serão construídos, 
 reformados e readequados em praças, parques, ruas de circulação de vizinhanças, centros 
 esportivos e escolas, preparando-os para as diferentes manifestações artísticas e culturais 
 em todos os bairros da cidade;

  • Estimular a produção de mídias culturais locais (CDs, DVDs, vídeos, cinema, sites, livros e 
 revistas, além de espetáculos);

  • Divulgar e organizar festivais e mostras que permitirão o acesso do portuense a produções 
 artísticas contemporâneas significativas;

  • Garantir condições de geração de trabalho e renda para aqueles que vivem da arte e do 
 artesanato;

  • Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura como fórum participativo, crítico e fiscalizador 
 das políticas públicas e da execução do Plano Municipal de Cultura e o Sistema de Cultura, 
 zelando pela transparência, igualdade e democracia dos processos;

  • Estimular as manifestações espontâneas dos cidadãos portuenses nos espaços públicos, 
 em parceria com a sociedade, e trabalhar para que elasse consolidem e sejam incorporadas 
 ao patrimônio cultural da cidade;



  • Preservar e promover o acesso ao nosso patrimônio material, imaterial e natural, 
 defendendo e promovendo as diferentes formas culturais da nossa cidade, pois a expressão 
 cultural tem papel importante na formação do homem e na formação da nossa identidade 
 urbana;

  • Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento de políticas transversais de apoio e 
 fomento cultural; 

  • Reformular a política cultural com ênfase na recuperação e preservação do patrimônio 
 artístico e na exploração do potencial dos jovens artistas, sempre explorando a marca Porto 
 Berço da Cultura Tocantinense. Ênfase nas tradições e nas novas criações, fazendo-se a 
 ponte com o Turismo;

  • Fortalecer o incentivo aos artistas regionais, estruturação da Banda Mestre Adelino que seja 
 vinculada a Secretaria Municipal de Cultura, volta dos festivais de música, teatro, incluindo 
 poesias, canções, risos, culinária, cinema, artes plásticas, visuais, fotografias e reformulação 
 da Semana da Cultura;

  • Preservar e fiscalizar o Centro Histórico, com programa de regularização de documentos;

  • Revitalização e modernização da Biblioteca Pública Municipal;

  • Implantação de centro de apoio ao turista, com serviço de guia no centro histórico;

  • Incentivo fiscal e material aos imóveis tombado e do entorno;

  • Revitalização do Museu Histórico Cultural com parceria do IPHAN;

  • Identificação visual dos pontos históricos para os turistas.

F – JUVENTUDE

II - CONCEITO



Não existe uma juventude uniforme, mas sim várias juventudes. Precisamos de políticas públicas que 
dêem conta da diversidade e heterogeneidade que compõem o mundo jovem. É neste momento da 
vida que as inquietações frente ao futuro surgem com maior intensidade, adquirindo um caráter de 
urgência, uma vez que orientam as grandes escolhas de suas vidas. É na juventude que estamos 
abertos para o novo e para a transformação. Por tudo isso, é preciso que a Prefeitura volte sua 
atenção para apoiar a mobilização dos jovens na construção de seu futuro e da sua cidadania, como 
também na construção de uma sociedade mais humana, fraterna e igualitária. 

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Ausência de políticas públicas e total abandono dos jovens do Distrito de Luzimangues;

 • Falta de estrutura adequada para o turismo nas praias de Luzimangues;

 • Ausência de políticas públicas para a juventude nos Distritos de Pinheiropolis e Escola 
 Brasil;

 • Não existe estrutura para a prática esportiva pela população carente (as praças esportivas 
 são para poucos);

 • Falta de incentivo ao esporte amador;

 • Falta lazer, esporte e cultura nos assentamentos;

 • Situação de abandono do Centro Olímpico;

 • Paralização e não funcionamento do Centro de Convenções;

 • Necessidade de reformulação do serviço de assistência aos dependentes químicos;

 • Falta de conservação e manutenção das praças esportivas;

 • Subutilização da Orla;

 • Falta de políticas públicas para os jovens;

 • Falta de políticas de apoio à Juventude;

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS:

• Reivindicar parcerias para criar um Centro de Convivência para a Juventude e a criar do 
Conselho Municipal da Juventude para debater políticas públicas para os jovens;

• Promover eventos culturais e esportivos, aproveitando a comunidade estudantil;



IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

  • Criar e Implantar a Secretaria Municipal da Juventude;

  • Criar o Conselho Municipal da Juventude para debater políticas públicas para os jovens;

  • Utilizar os espaços e equipamentos públicos como ferramentas de construção da autonomia 
 humana, social, econômica e esportiva da juventude;

  • Promover eventos culturais e esportivos, aproveitando a comunidade estudantil;

  • Implantar o Programa de Saúde Preventiva na área de doenças sexualmente 
 transmissíveis, gravidez, males do álcool, cigarros e outras drogas e acidentes de trânsito;

  • Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores de deficiência, 
 promovendo cursos de educação profissional, conscientização da população em relação às 
 leis de apoio às pessoas portadoras de deficiência, ampliando a acessibilidade, e 
 promovendo atividades culturais e esportivas específicas a esta parcela da juventude;

  • Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmentos de juventudes, com 
 o objetivo de promover a cultura no público jovem, melhorando a acessibilidade e 
 possibilitando a identificação do jovem com a produção cultural;

  • Criar um programa de voluntariado jovem, com o envolvimento direto de jovens em projetos 
 e atividades nas áreas da saúde, educação, cultura, esportes, meio ambiente, 
 sustentabilidade, cidadania e conscientização política;

  • Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, seminários, e 
 manifestações, representando as diversas identidades de juventudes, e fazendo com que o 
 jovem portuense tenha a oportunidade de mostrar trabalhos, projetos, iniciativas gerais de 
 atuação e protagonismo juvenil.

  • Incentivar a criação e atuação de grêmios estudantis e entidades representativas;

  • Incentivar a participação de tomada de decisões na agenda pública;

  • Promover campanhas contra o uso de álcool e outras drogas para o público juvenil;

  • Garantir o direito de identidade de gênero, bem como a educação sobre métodos 
 contraceptivos;

  • Capacitar profissional para inclusão no Programa Primeiro Emprego;

  • Promover erradicação do trabalho infantil, com ações intersetoriais;

  • Garantir a integração e participação dos jovens da cidade, distritos e zona rural nos espaço 
 de politicas públicas.



F – OUTROS SEGMENTOS SOCIAIS

F.1 – TURISMO

II - CONCEITO



Vamos efetivar em Porto Nacional como destino prioritário para os turistas, aumentando o seu tempo 
de permanência na cidade, O turismo será explorado em seu potencial econômico, de fortalecimento 
da identidade cultural e de preservação do patrimônio da cidade.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Situação de abandono do na área de turismo no Distrito de Luzimangues;

 • Falta de estrutura adequada para o turismo nas praias de Luzimangues;

 • Paralização e não funcionamento do Centro de Convenções;

 • Não há política de turismo para Porto Nacional e para Distrito de Luzimangues;

 • Definir política de preservação do Centro Histórico;

 • Organizar a questão dos quiosques e da estrutura da praia;

 • Subutilização da Orla, um dos principais pontos turísticos da nossa cidade;

 • Necessidade de fortalecimento da semana da cultura;

 • Não há sinalização para localização dos pontos turísticos e nem portais chamativos para o 
 turista nas entradas da cidade;

 • Falta capacitação dos profissionais que atuam na área de atendimento ao cliente;

 • Falta de criação de condições para o turismo de negócios.

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS:

•Apoiar ao ecoturismo;

•Viabilizar o Centro de Convenções;

•Otimizar o potencial turístico de Porto;

•Definir política de incentivo ao turismo;

•Aproveitar o lago para pescas esportivas e outras atividades;

•Promover assistência técnica aos comerciantes que atuam no atendimento ao turista;

• Implantar a sinalização turística;

•Conservar e fiscalizar melhor o Centro Histórico;

•Reformular a Orla enquanto ponto turístico;



•Falta de estrutura na praia de Luzimangues.

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E  COMPROMISSOS

  • Formular política de exploração do potencial turístico de Porto, envolvendo a parte histórica, 
 o ecoturismo, o turismo rural, a exploração das praias, o turismo de negócios, pescas 
 esportivas, os eventos artísticos e culturais, turismo religioso, o lago e o rio; integração com o 
 turismo de Palmas e do Jalapão;

  • Complementar a infraestrutura do turismo, como a humanização da orla, a preservação e 
 melhoria da acessibilidade ao Centro Histórico, o acesso às praias e a sinalização turística;

  • Montar instrumentos permanentes de convivência com o Lago e o Rio, em termos de 
 atividades esportivas, culturais e turísticas;

  • Promover assistência técnica aos comerciantes que atuam no atendimento ao turista;

  • Implantar infraestrutura permanente e estruturar a Praia de Luzimangues; 

  • Viabilizar o funcionamento do Centro de Convenções;

  • Implantar a infraestrutura do turismo, como a humanização da orla, a preservação e 
 melhoria da acessibilidade ao Centro Histórico, o acesso às praias e a sinalização turística;

  • Organizar um calendário de eventos anuais incluindo as festas populares, étnicas, cívicas e 
 religiosas para os feriados e período de férias;

  • Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade, inclusive na zona rural 
 (pesque pague, balneário, trilhas ecológicas, cachoeiras...);

  • Prospectar eventos esportivos estaduais e nacionais para nossa cidade;

  • Capacitar os profissionais que atuam na área de bares, hotelaria, restaurantes e similares; 

  • Buscar parceria com o sistema S para capacitar profissionais para atuarem como guia 
 turístico; 

  • Divulgar o inventário turístico do município; 

  • Revisar e implementar o plano municipal de turismo; 

  • Fortalecer o conselho municipal de turismo e reativar o FUNDETUR;

  • Apoiar e incentivar as festas populares na zona urbana e rural;

  • Fomentar as festas populares (rei momo,  temporada de praia, semana da cultura, 
 padroeira, pecuária);

  • Revitalizar o Centro histórico;

  • Apoiar e incentivar entidades não governamentais que executam projetos na aérea; 

  • Desenvolver campanhas educativas contra o turismo sexual e de abuso a crianças.



F.2 – ESPORTE E LAZER

II - CONCEITO



O esporte e o lazer serão tratados como política pública, estimulando e fortalecendo os modos: 
escolar, comunitário, amador e profissional. Vamos possibilitar o acesso da população ao esporte e 
ao lazer, facilitando a interação das comunidades e famílias, melhorando o convívio entre as pessoas 
e desenvolvendo a saúde.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Situação de abandono do Centro Olímpico;

 • Falta de estrutura adequada para o esporte e lazer no Distrito de Luzimangues;

 • Não existe estrutura para a prática esportiva pela população carente; 

 • Falta de incentivo ao esporte amador na nossa cidade;

 • Falta lazer, esporte e cultura nos distritos e assentamentos;

 • Falta de conservação e manutenção das praças esportivas.

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

• Recuperar as praças esportivas, campos, quadras pistas e piscinas

• Apoiar à criação das escolas de iniciação esportiva;

• Retornar os campeonatos esportivos de futebol, vôlei, futebol de salão, copas regionais 
esportivas municipais, rurais e regionais;

• Apoiar e incentivar o esporte competitivo, como canoagem, ciclismo, corrida de rua, natação, 
futebol e vôlei de areia e outros esportes educacionais

• Utilizar a orla para a prática do esporte de forma mais democrática

• Ampliar as aulas de danças nas praças dos bairros;

• Apoiar o esporte profissional, mediante parceria com a iniciativa privada.

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

  • Recuperação das praças esportivas, campos, quadras pistas e piscinas;

  • Apoio à criação das escolas de iniciação esportiva;

  • Retorno dos campeonatos esportivos de futebol, vôlei, futebol de salão, copas regionais 
 esportivas municipais, rurais e regionais;



  • Apoio e incentivo ao esporte competitivo, como canoagem, ciclismo, corrida de rua, natação, 
 futebol e vôlei de areia e outros esportes educacionais;

  • Utilização da orla para a prática do esporte de forma mais democrática;

  • Ampliação das aulas de danças nas praças dos bairros;

  • Apoio ao esporte profissional, mediante parceria com a iniciativa privada;

  • Estimular o esporte e o lazer como práticas cotidianas em todas as etapas da vida, como 
 forma de integração social e promoção da saúde;

  • Efetivar a rede esportiva e de lazer nos bairros da cidade pela reforma e ampliação dos 
 equipamentos esportivos e de lazer (e a construção de novos onde for necessário);

  • Restabelecer parcerias com clubes comunitários, associações esportivas, academias e 
 instituições de educação superior, em todos os bairros da cidade, em especial nos mais 
 distantes do centro, para a realização de torneios e campeonatos interbairros e atividades de 
 iniciação esportiva;

  • Recuperar  praças esportivas, campos, quadras pistas e piscinas;

  • Apoiar a criação das escolas de iniciação esportiva;

  • Realizar campeonatos esportivos de futebol, vôlei, futebol de salão, copas regionais 
esportivas municipais, rurais e regionais (amadores e profissionais);

  • Apoio e incentivar o esporte competitivo, como canoagem, ciclismo, corrida de rua, natação, 
futebol e vôlei de areia e outros esportes educacionais;

  • Estimular aulas de dança, prática de esportes nas praças dos bairros;

  • Apoiar o esporte profissional, mediante parceria com a iniciativa privada;

  • Estimular a iniciação esportiva nas escolas municipais, estaduais e privadas.

  • Fomentar clubes esportivos e entidades que desenvolvem projetos esportivos;

  • Revitalizar o Centro Olimpico e Revitalizar o Centro de Treinamento;

  • Promover e disseminar práticas de diversos modalidades esportivas não praticadas no 
município tanto na área urbana como na zona rural

F.3 – HABITAÇÃO

II - CONCEITO



A ameaça do surgimento de favelas é iminente e o gasto excessivo das pessoas com o pagamento 
de aluguel, bem como o crescente déficit habitacional, não permitem que os futuros governantes 
adiem ainda mais a definição de uma política habitacional para atender prioritariamente à população 
de baixa renda. Razão pela qual o nosso governo implementará ações que contemplem a ampliação 
do Programa Minha Casa Minha Vida, auxílio para reforma de residências para as pessoas carentes 
e a concessão de lotes urbanizados para a construção de moradias pelos programas de 
financiamento da Caixa, como formas de redução do déficit habitacional existente;

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

• Ausência de programa habitacional nos distritos (Luzimangues, Escola Brasil e Pinheirópolis) e 
assentamentos;

• Déficit habitacional elevado e alto preço dos aluguéis;

• Necessidade de melhor organização da Memória da Cidade.

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTO SOCIAIS:

• Promover o recadastramento das pessoas para atendimento às que realmente precisam;

• Estabelecer parcerias com Governo Estadual e Federal para aumentar o número de 
unidades habitacionais para quem mais precisa;

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES  E COMPROMISSOS

 • Promover o recadastramento das pessoas para atendimento às que realmente precisam;

 • Promover o aumento da oferta de moradias ou lotes urbanizados;

 • Negociar a expansão do Programa Minha Casa Minha Vida;

 • Promover a regularização fundiária de áreas públicas com o objetivo de viabilizar os seguintes 
Programas:

 • Buscar parceria para implantar o Programa FAR – habitação financiada com subsídio da Caixa 
para servidores públicos;

 • Buscar parceria para o Programa FDS – habitação 100%  financiada pela Caixa para pessoas em 
condições de vulnerabilidade;

 • Viabilizar junto ao Governo Federal a implantação do Programa de Moradia na área rural;



 • Garantir a cota mínima nas políticas habitacionais aos grupos específicos dos idosos e 
deficientes;

F.4 – DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADES:



DIVERSIDADE HUMANA E SOCIAL

II - CONCEITO
A administração popular terá uma postura ativa no combate ao preconceito, no tratamento 
discriminatório e na violência contra qualquer expressão da diversidade, seja de etnias (em particular 
afrodescendentes), de opção religiosa, de origem regional ou de orientação sexual (gays, lésbicas e 
transgêneros). Serão implementadas ações afirmativas nas diversas políticas públicas, visando a 
defesa dos direitos humanos, o respeito à diversidade dos sujeitos sociais e a igualdade de 
oportunidades para todos.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS 

 • Falta Conselho Municipal de Direitos Humanos, com formação paritária entre governo e 
 sociedade, incluindo em sua composição entidades representativas de grupos da diversidade;

 • Constituir uma assessoria municipal de direitos humanos para coordenar e promover a 
 discussão, formulação e execução de políticas públicas multisetoriais e transversais voltadas 
 para a garantia dos direitos e o tratamento igualitário entre 

1.
  • Apoiar as ONGs que realizam o trabalho de assistência e atenção às minorias e pessoas 
 discriminadas;

  • Garantir uma abordagem adequada para as questões de gênero nos currículos das escolas 
 municipais, na qualificação do corpo docente, na revisão e escolha de livros didáticos e outros 
 materiais e na prática pedagógica da sala de aula, bem como em outros espaços e atividades 
 educacionais, desenvolvendo assim uma educação inclusiva e não-discriminatória;

  • Promover campanhas e eventos para a mudança cultural da sociedade, com vistas à 
 aceitação da diversidade e à eliminação de qualquer forma de preconceito e discriminação;

  • Garantir a representação dos grupos étnicos em todas as campanhas e atividades de 
 comunicação da administração municipal;

  • Qualificar os servidores públicos, em especial professores e guardas municipais, para 
 tratarem da diversidade (em particular os afrodescentes, gays, lésbicas e transgêneros) com 
 igualdade, respeito e base na legislação em vigor;

  • Criar lei municipal proibindo e punindo qualquer tipo de discriminação baseada na 
 orientação sexual, sobretudo contra bissexuais e homossexuais, em espaços e equipamentos 
 públicos e em estabelecimentos privados.



AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS:

  • Implementar o Conselho Municipal de Direitos Humanos, com formação paritária entre 
 governo e sociedade, incluindo em sua composição entidades representativas de grupos da 
 diversidade;

  • Constituir uma assessoria municipal de direitos humanos para coordenar e promover a 
 discussão, formulação e execução de políticas públicas multisetoriais e transversais voltadas 
 para a garantia dos direitos e o tratamento igualitário entre 

  • Apoiar as ONGs que realizam o trabalho de assistência e atenção às minorias e pessoas 
 discriminadas;

  • Garantir uma abordagem adequada para as questões de gênero nos currículos das escolas 
 municipais, na qualificação do corpo docente, na revisão e escolha de livros didáticos e outros 
 materiais e na prática pedagógica da sala de aula, bem como em outros espaços e atividades 
 educacionais, desenvolvendo assim uma educação inclusiva e não-discriminatória;

  • Promover campanhas e eventos para a mudança cultural da sociedade, com vistas à 
 aceitação da diversidade e à eliminação de qualquer forma de preconceito e discriminação;

  • Garantir a representação dos grupos étnicos em todas as campanhas e atividades de 
 comunicação da administração municipal;

  • Qualificar os servidores públicos, em especial professores e guardas municipais, para 
 tratarem da diversidade (em particular os afrodescentes, gays, lésbicas e transgêneros) com 
 igualdade, respeito e base na legislação em vigor;

  • Criar lei municipal proibindo e punindo qualquer tipo de discriminação baseada na 
 orientação sexual, sobretudo contra bissexuais e homossexuais, em espaços e equipamentos 
 públicos e em estabelecimentos privados.

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES  E COMPROMISSOS

  • Criar o Conselho Municipal de Direitos Humanos, com membros  paritária entre governo e 
 sociedade, incluindo em sua composição entidades representativas de grupos da diversidade;

  • Constituir uma assessoria municipal de direitos humanos para coordenar e promover a 
 discussão, formulação e execução de políticas públicas multisetoriais e transversais voltadas 
 para a garantia dos direitos e o tratamento igualitário entre as pessoas;

  • Apoiar as ONGs que realizam o trabalho de assistência e atenção às minorias e pessoas 
 discriminadas; 
 
  • Garantir uma abordagem adequada para as questões de gênero nos currículos das escolas 
 municipais, na qualificação do corpo docente, na revisão e escolha de livros didáticos e outros 



 materiais e na prática pedagógica da sala de aula, bem como em outros espaços e atividades 
 educacionais, desenvolvendo assim uma educação inclusiva e não-discriminatória;

  • Promover campanhas e eventos para a mudança cultural da sociedade, com vistas à 
 aceitação da diversidade e à eliminação de qualquer forma de preconceito e discriminação;

  • Garantir a representação dos grupos étnicos em todas as campanhas e atividades de 
 comunicação da administração municipal;

  • Qualificar os servidores públicos, em especial professores e guardas municipais, para 
 tratarem da diversidade (em particular os afrodescentes, gays, lésbicas e transgêneros) com 
 igualdade, respeito e base na legislação em vigor;

  • Criar lei municipal proibindo e punindo qualquer tipo de discriminação baseada na 
 orientação sexual, sobretudo contra bissexuais e homossexuais, em espaços e equipamentos 
 públicos e em estabelecimentos privados.

MULHER

II - CONCEITO
A mulher receberá atenção especial por parte da administração democrática e popular de Porto 
Nacional pela qual se buscará corrigir o tratamento desigual entre homens e mulheres, reconhecendo 
o espaço da diferença positiva. Isto se traduzirá em ações afirmativas para que meninas, jovens e 
mulheres desenvolvam-se plenamente como seres sociais e profissionais, numa demonstração, pelo 
poder público, de respeito e valorização de todas as portuenses.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

• Ausência de políticas públicas específicas para mulheres;

• Falta de debate sobre a questão de gênero;

• Deficiência nas políticas públicas de saúde específica para a mulher;

• Falta de rede de segurança pública estruturada para proteção da mulher;

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTO SOCIAIS



  • Criar a Coordenadoria Especial da Mulher, destinada a formular e monitorar políticas 
 públicas para as mulheres;

  • Estimular ações afirmativas e implantar .redes de serviços inclusivos; 

 • Promover estudos, pesquisas e campanhas de comunicação para debater a questão de 
 gênero; 
 
 • Divulgar ações e difundir direitos das mulheres como parte indissociável dos direitos 
 humanos universais; 

 • Assegurar acesso a serviços jurídicos gratuitos ou de baixo custo para mulheres que vivem 
 em situação de risco e vulnerabilidade;

  • Assegurar atendimento integral à saúde da mulher, concentrando ações nas situações que 
 colocam em risco a mulher, e todas as fases de sua vida; 

  • Ampliar e estimular campanhas de prevenção dos tumores de mama e de útero; 

  • Priorizar atendimento especial à adolescência, com informações preventivas sobre 
 DST/AIDS, gravidez precoce, sexualidade e atendimento à saúde mental;

  • Instituir a rede de proteção contra a violência, para combater e prevenir agressões 
 domésticas e sexuais, integrando serviços públicos e particulares de saúde, de assistência 
 social, de apoio psicológico e jurídico, e abrigos temporários no atendimento as vítimas desse 
 tipo de violência, bem como organizar o registro de ocorrências e denúncias; instalar 
 telefones de emergência para tais casos;

  • Implantar Programa para educação inclusiva e não-discriminatória, na perspectiva da 
 política de gênero, introduzindo a educação sexual nos currículos em todos os níveis 
 educacionais e qualificando professores no tema; 

  • Realizar campanhas educativas e de denúncia das diferentes formas de preconceito e 
 discriminação das mulheres na sociedade;

  • Criar mecanismos de geração de trabalho e renda dirigidos às mulheres, em especial às 
 chefes de família, para facilitação da obtenção de microcréditos, da criação de 
 microempresas, cooperativas ou outros empreendimentos que lhes permitam auferir 
 rendimentos para uma vida digna.

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES / COMPROMISSOS

  • Criar a Coordenadoria Especial da Mulher, destinada a formular e monitorar políticas 
 públicas para  as mulheres;



  • Estimular ações afirmativas e implantar .redes de serviços inclusivos; 

 • Promover estudos, pesquisas e campanhas de comunicação para debater a questão de 
 gênero; 
 
 • Divulgar ações e difundir direitos das mulheres como parte indissociável dos direitos 
 humanos universais; 

 • Assegurar acesso a serviços jurídicos gratuitos ou de baixo custo para mulheres que vivem 
 em situação de risco e vulnerabilidade;

  • Assegurar atendimento integral à saúde da mulher, concentrando ações nas situações que 
 colocam em risco a mulher, e todas as fases de sua vida; 

  • Ampliar e estimular campanhas de prevenção dos tumores de mama e de útero; 

  • Priorizar atendimento especial à adolescência, com informações preventivas sobre 
 DST/AIDS, gravidez precoce, sexualidade e atendimento à saúde mental;

  • Instituir a rede de proteção contra a violência, para combater e prevenir agressões 
 domésticas e sexuais, integrando serviços públicos e particulares de saúde, de assistência 
 social, de apoio psicológico e jurídico, e abrigos temporários no atendimento as vítimas desse 
 tipo de violência, bem como organizar o registro de ocorrências e denúncias; instalar 
 telefones de emergência para tais casos;

  • Implantar Programa para educação inclusiva e não-discriminatória, na perspectiva da 
 política de gênero, introduzindo a educação sexual nos currículos em todos os níveis 
 educacionais e qualificando professores no tema; 

  • Realizar campanhas educativas e de denúncia das diferentes formas de preconceito e 
 discriminação das mulheres na sociedade;

  • Criar mecanismos de geração de trabalho e renda dirigidos às mulheres, em especial às 
 chefes de família, para facilitação da obtenção de microcréditos, da criação de 
 microempresas, cooperativas ou outros empreendimentos que lhes permitam auferir 
 rendimentos para uma vida digna.

ACESSIBILIDADE E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

II - CONCEITO
A política de atenção às pessoas com necessidades especiais está pautada na garantia de acesso a 
bens, serviços e espaços urbanos, na educação especial de qualidade, na criação de condições de 
vida saudável, na viabilização da autonomia e no respeito às diferenças

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.



DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS 

•Falta de estruturação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência;

•Falta de capacitação dos servidores públicos que trabalham com os portadores de deficiência

•Falta de acessibilidade nos órgãos públicos e vias públicas municipais;

•Ausência de políticas sociais, esportivas e de geração de renda para os portadores de 
deficiência e para as suas famílias

 

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS:

 • Reestruturar o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência e fortalecer a 
 Assessoria Especial do Portador de Deficiência;

 • Implantar um programa de capacitação e especialização de técnicos e agentes sociais em 
 acessibilidade, para promover ações educativas, orientar e fiscalizar para o cumprimento das 
 leis e das políticas de acessibilidade;

 • Gerar trabalho e renda,  implementar programas de qualificação de pessoas portadoras de 
 necessidades especiais para o mercado de trabalho;

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

 • Reestruturar o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência e fortalecer a 
 Assessoria Especial do Portador de Deficiência;

 • Implantar um programa de capacitação e especialização de técnicos e agentes sociais em 
 acessibilidade, para promover ações educativas, orientar e fiscalizar para o cumprimento das 
 leis e das políticas de acessibilidade;

 • Garantir o acesso a todos os espaços como museus, praças, escolas e  incentivar as 
 produções artísticas dos portadores de necessidades especiais;

 • Gerar trabalho e renda,  implementar programas de qualificação de pessoas portadoras de 
 necessidades especiais para o mercado de trabalho;

 • Ofertar modalidades esportivas para as pessoas com necessidades especiais nos 
 equipamentos públicos, com acompanhamento de professores especializados.



MELHOR IDADE

II - CONCEITO
Tratar bem as pessoas que percorreram boa parte de sua jornada é, além de obrigação social, um 
compromisso público da Prefeitura  na nossa gestão. É possível envelhecer com dignidade, com 
saúde, com vitalidade e com participação social ativa.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

•Falta de atendimento especializado e atenção especial aos idosos na rede pública de saúde;

•Ausência de Centro de Especialidades para o Idoso;

•Falta de oportunidades no mercado de trabalho para os idosos na cidade de Porto Nacional;

•  Ausência de programa de inclusão digital e alfabetização para a melhor idade;

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS:

•Receber atendimento de saúde integrado à Rede de Unidades de Saúde, com atenção 
diferenciada e na própria região de moradia para demandas rotineiras, com qualificação das 
equipes da Saúde da Família para atender às pessoas da terceira idade com tratamento 
preferencial, com inclusão nos Centros de Especialidades com especialistas nas áreas mais 
demandadas pela terceira idade; 

• Intermediar a colocação das pessoas da terceira idade nas empresas responsáveis 
socialmente;

•Criar  programa de Alfabetização e Inclusão Digital da melhor idade, em diferentes espaços 
da cidade, como escolas, bibliotecas e outros espaços sociais.

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS
•Receber atendimento de saúde integrado à Rede de Unidades de Saúde, com atenção 

diferenciada e na própria região de moradia para demandas rotineiras, com qualificação das 
equipes da Saúde da Família para atender às pessoas da terceira idade com tratamento 
preferencial, com inclusão nos Centros de Especialidades com especialistas nas áreas mais 
demandadas pela terceira idade; 

• Intermediar a colocação das pessoas da terceira idade nas empresas responsáveis 
socialmente;



•Desenvolver atividades de cultura, esporte e lazer como fonte de vida para a terceira idade, 
mediante: garantia de espaços apropriados em toda a cidade próximos à moradia para 
caminhadas, exercício físico, prática de esporte e convívio social,  e culturais - como festivais, 
torneios, campeonatos, exposições, utilizando os Centros Esportivos, Parques e 
Praças,Teatros, Bibliotecas;

• Incentivar  programas de ação voluntária, organizando atividades na área de educação, 
prevenção, organização local, coordenadas e integradas por pessoas da terceira idade;

•Criar  programa de Alfabetização e Inclusão Digital da melhor idade, em diferentes espaços 
da cidade, como escolas, bibliotecas e outros espaços sociais.



2 – INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

II - CONCEITO
Haverá um ponto de inflexão na curva representativa dos nossos investimentos em saneamento 
básico, pavimentação, drenagem de águas pluviais e iluminação pública. Mas a grande 
transformação nessa área é o redesenho da estrutura urbana de Porto, respeitando o Centro 
Histórico, a fim de dar maior mobilidade e acessibilidadeàs pessoas, principalmente àquelas que não 
tem automóvel ou moto e se locomovem com dificuldade na busca de suas necessidades básicas.
Novo traçado urbano será submetido à discussão e depois de aprovado será implantado, 
contemplando passarelas, ciclovias e outros meios de integração interbairros. A implantação do 
transporte coletivo na sede e no Distrito e entre eles é uma meta prioritária.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Falta de integração do transporte de Luzimangues com Palmas e com a sede do Município;

 • Situação precária das estradas vicinais;

 • Falta de manutenção da Orla;

 • Restauração da antiga praia;

 • Grande número de obras inacabadas;

 • Não existe transporte coletivo de qualidade;

 • Falta de iluminação pública próximo às escolas, universidades e praças esportivas;

 • Necessidade de revisão da mobilidade urbana e estacionamento na Praça do Centenário;

 • Acessibilidade e mobilidade urbana precárias;

 • Necessidade de melhorar a sinalização vertical;

 • Melhorar o sistema de drenagem pluvial na Região Central de Porto Nacional;

 • Construções irregulares no Centro Histórico;

 • Falta de definição de normas e critérios para disciplinar os loteamentos;

 • Falta de manutenção da energia elétrica;

 • Infraestrutura de energia precária deficiente;

 • Necessidade de revisão do contrato com a Energisa;

 • Falta de estacionamentos;

 • Falta de manutenção das visas urbanas e rurais;



 • Necessidade de expansão da pavimentação urbana;

 • Implantação do código de obras e do Plano Diretor;

 • Deficiente fiscalização de obras;

 • Descarte de entulhos de construções em container em locais inadequados;

 • Drenagem parcial e esgoto sanitário deficiente;

 • Não há coleta seletiva do lixo;

 • Aterros sanitários insuficientes;

 • Necessidade de ampliar as ciclovias.

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS:

• Melhorar a iluminação pública principalmente na periferia da cidade;

• Reformular a política de manutenção da iluminação pública e do atendimento ao cidadão;

• Planejar e executar a integração do transporte coletivo entre a sede e Luzimangues;

• Instituir programa permanente de manutenção e conservação das ruas e das estradas 
vicinais;

• Instituir e implantar o sistema de transporte coletivo na cidade e em seu principal Distrito;

• Reformar a Praça do Centenário, melhorando o paisagismo e viabilizando estacionamentos 
e acessibilidade aos deficientes físicos;

• Complementar a infraestrutura urbana, em termos de pavimentação, drenagem, esgoto 
sanitário e humanização das praças;

• Melhorar a mobilidade e acessibilidade em toda a cidade;

• Normatizar e fiscalizar os loteamentos urbanos;

• Atualizar o código de obras e aumentar a fiscalização;

• Instituir a coleta seletiva do lixo;

• Aumentar a capacidade dos aterros sanitários;

• Melhorar a limpeza das vias públicas e o recolhimento do lixo;

• Fazer estudo de viabilidade da revitalização da antiga praia;

• Atualizar o Plano Diretor da Cidade;

• Criar um circuito de vias para ciclistas.



IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES / COMPROMISSOS

 • Elaboração, discussão e aprovação das mudanças no plano urbanístico da cidade; 

 • Reformulação do Plano Diretor do Município; 

 • Implantação da nova malha viária, das ciclovias, com circuito exclusivo para ciclistas, e dos 
 novos equipamentos urbanos; 

 • Promover melhorias na iluminação pública, principalmente na periferia da cidade; 

 • Reformular a política de manutenção da iluminação pública e do atendimento ao cidadão; 

 • Planejar e executar a integração do transporte coletivo entre a sede e Luzimangues; 

 • Instituir programa permanente de manutenção e conservação das vias urbanas e das 
 estradas vicinais; 

 
 • Instituir e implantar o sistema de transporte coletivo na cidade e em seu principal Distrito; 

 • Reformar a Praça do Centenário, melhorando o paisagismo e viabilizando estacionamentos 
 e acessibilidade aos deficientes físicos; 

 • Complementar a infraestrutura urbana, em termos de pavimentação, drenagem, esgoto 
 sanitário e humanização das praças; 

 • Promover melhorias na mobilidade e acessibilidade em toda a cidade; 

 • Normatizar e fiscalizar os loteamentos urbanos, inclusive quanto à possível contaminação 
 do lago; 

 • Atualizar o código de obras e aumentar a fiscalização; 

 • Instituir a coleta seletiva do lixo; 

 • Aumentar a capacidade dos aterros sanitários; 

 • Melhorar a limpeza das vias públicas e o recolhimento e destinação do lixo; 

 • Fazer estudo de viabilidade da revitalização da praia; 

 • Melhorar a sinalização vertical no anel viário (redutor de velocidade eletrônico); 

 • Apoiar o proprietário das construções que situam no Centro Histórico, de acordo as normas 
 do IPHAN; 

 • Concluir as obras inacabadas municipais;



 • Implantar uma agencia de iluminação publica municipal (urbana, rural e distritos);



3 – AGRICULTURA

II - CONCEITO
O Poder Público Municipal compreende um dos principais elementos de promoção e fomento desse 
fundamental setor da nossa economia. Neste sentido, a Secretaria de Agricultura continuará 
desenvolvendo importantes programas e projetos de apoio ao homem do campo.

Difusão do conhecimento técnico referente à eficiência tecnológica, econômica e administrativa das 
cadeias produtivas e a qualidade de produção, bem como o incentivo ao produtor rural para 
diversificar atividades em culturas alternativas.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Falta assistência na qualidade da produção ao pequeno produtor;

 • Não existe Centro de Comercialização para o produtor rural;

 • Falta Programa Caminhos do Progresso Rural, destinado à permanente manutenção de 
 estradas rurais, pontes e bueiros, 

 • Falta Saneamento Rural nas comunidades rurais;

 • Inexistência de Centro de Distribuição Social, destinado a receber de forma centralizada 
 produtos para o banco de alimentos, a compra direta, o restaurante popular e a merenda 
 escolar;

 • Falta acompanhamentos das áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em 
 parceria com a Secretaria do Meio Ambiente;

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTO SOCIAIS:

  • Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural;

  • Implantar o Programa Caminhos do Progresso Rural, destinado à permanente manutenção 
 de estradas rurais, pontes e bueiros, 

  • Buscar parcerias com o governo estadual e federal o Programa de Saneamento Rural nas 
 comunidades rurais;

  • Implantar o Centro de Distribuição Social, destinado a receber de forma centralizada 
 produtos para o banco de alimentos, a compra direta, o restaurante popular e a merenda 
 escolar;



  • Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em parceria com a 
 Secretaria do Meio Ambiente;

  • Manter e ampliar programas em funcionamento, Patrulha Mecanizada e Nota do Produtor 
 Rural.

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

  • Intensificar o programa de saúde animal;

  • Incentivar o programa de inseminação artificial e transferência de embrião;

  • Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural;

  • Implantar o Programa Caminhos do Progresso Rural, destinado à permanente manutenção 
 de estradas rurais, pontes e bueiros, 

  • Buscar parcerias com o governo estadual e federal o Programa de Saneamento Rural nas 
 comunidades rurais;

  • Implantar o Centro de Distribuição Social, destinado a receber de forma centralizada 
 produtos para o banco de alimentos, a compra direta, o restaurante popular e a merenda 
 escolar;

  • Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em parceria com a 
 Secretaria do Meio Ambiente;

  • Manter e ampliar programas em funcionamento, Patrulha Mecanizada e Nota do Produtor 
 Rural.

  • Implantar hortas comunitárias e casa do abatedor como ponto de apoio para o homem do 
 campo

  • Criar a casa do produtor rural dentro da sede do município

  • Resgatar e reativar a da casa da farinha ambulante

  • Implantar a Casa do Mel



4 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

II - CONCEITO
A transformação de Porto Nacional, incluindo Luzimangues, em Polo de Desenvolvimento do 
Agronegócio, com a expansão da indústria, comércio e serviços e o desenvolvimento da agricultura e 
pecuária, com o aumento da produção e da produtividade, constitui prioridade com vistas à geração 
de emprego e renda e para a mudança do perfil do nosso Produto Interno Bruto, hoje com 
predominância do setor terciário.
Porto Nacional deve aproveitar as externalidades positivas advindas da logística de transportes, 
consubstanciada na Plataforma Multimodal da Ferrovia Norte Sul, no futuro Porto Fluvial da Hidrovia 
do Rio Tocantins, no Terminal de Cargas Aéreas e na proximidade da Rodovia Belém Brasília.
Constituem bandeiras a serem defendidas a instalação de outro Terminal de Cargas no nosso 
Aeroporto e a negociação de parceria com as empresas que se beneficiam da Plataforma e da 
Ferrovia em nosso território (PETROBRÁS, VALE, VLI e outras), para participarem financeiramente 
ou em obras e serviços, da implantação da infraestrutura de Luzimangues;

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Falta de parceria com o Sistema S;

 • Ausência de assistência técnica agrícola;

 • Falta de capacitação dos agricultores;

 • Desvio de função das máquinas, equipamentos e implementos agrícolas;

 • Falta apoio na cadeia de produção do leite, na criação de aves e pequenos animais, aos 
apicultores;

 • Falta de apoio à comercialização do mel e à produção de pescados através de tanques rede;

 • Necessidade de descentralizar o comércio, mediante a criação de subpolos

 • Alto custo dos alugueis comerciais;

 • Apoio e incentivo à criação de shopping center;

 • Falta de formação e capacitação de mão de obra;

 • Falta de assistência ao micro e pequeno produtor;

 • Necessidade de revisão do sistema de compra direta, pois está sendo terceirizada ilegalmente.



AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTO SOCIAIS:

• Implantar Política permanente de assistência técnica e capacitação dos agricultores;

•Reformular a política de construção de açudes e cisternas;

•Disciplinar o uso de máquinas e implementos agrícolas;

•Promover maior apoio na produção de leite, mel e na criação de aves e pequenos animais;

•Promover maior apoio aos tanques rede, ao entreposto do mel e à Central de Negócios para 
agricultores familiares;

• Implantar criação de frigorífico de aves e peixes para a agricultura familiar;

•Fortalecer a participação em programa nacional programa nacional de alimentação escolar e 
habitação rural;

•Apoiar e incentivar à criação de um Shopping;

•Transferir o estádio de futebol para local mais afastado do centro e vender o terreno para o 
comércio;

•Fortalecer a compra direta do produtor;

•Apoiar e incentivar o empreendedorismo;

•Utilizar mais o potencial do Sistema S nas parcerias com o Município;

•Fortalecer o programa menor aprendiz com vistas ao programa primeiro emprego.

DADOS OFICIAIS

 • O PIB em 2012 era de R$ 759,6 milhões, ocupando a 4ª posição no ranking do Estado, 
 atrás de Palmas, Araguaína e Gurupi;

 • O Setor Serviços é responsável por 62,3%, destacando-se ai a construção civil e o setor 
 público, a Indústria com 24,7% e o Setor Agropecuário com apenas 13%;

 • Em 2010, das 13.748 famílias portuenses, 71,23%  delas estavam na condição de pobreza, 
 isto é, auferindo até um salário mínimo médio mensal per capita, segundo o IBGE, sendo que 
 destas, 39,74% estavam em condição de pobreza absoluta, com até ½ salário mínimo mensal 
 e 13,49%  viviam em extrema pobreza, com até ¼ do salário mínimo mensal; com a crise atual 
 essa situação pode ter piorado;

 • Na produção agrícola destacam-se a soja, com 81 000 toneladas, o milho com 6.000 e o 
 arroz com 3.150, em 2013. A área plantada de soja praticamente dobrou de 2010 para 2011, 
 tendo crescido nos anos seguintes em ritmo acelerado, chegando a 27.000 hectares em 
 2013;



 • Destacam-se ainda a mandioca e a cana de açúcar, com 6.000 e 11.600 toneladas, 
 respectivamente (2013). A produção de mandioca tem caído a partir de 2012. Em 2011 
 chegou a produzir 18 000 toneladas;

 • O rebanho bovino que era de 115.600 em 2008, vem diminuindo, chegando a 107.328 em 
 2013;

 • A produção de peixe em 2013 foi de 425 toneladas, sendo 318 de pacu e patinga e 107 de 
 outras espécies, como surubim, pintado e tambacu;

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

  • Promover o desenvolvimento econômico do Município e de sua área de influência, 
 articulando a implementação de políticas integradas de atração e localização de 
 investimentos produtivos, mediante a implantação e ampliação de empresas industriais, 
 comerciais e de serviços, que gerem emprego e contribuam para o aumento da renda e sua 
 melhor distribuição, no âmbito do Município e da Região ao seu entorno.

  • Criar oportunidades a todos através do Programa Estratégico de Consolidação de Porto 
 como Polo de Desenvolvimento do Agronegócio. Validar as Ações Estruturadoras nele 
 contidas);

  • Promover medidas e propor políticas de apoio à produção do milho, mandioca, arroz, cana 
 de açúcar e outras culturas, além da soja; bem como à pecuária;

  • Criar política permanente de assistência técnica, extensão rural e capacitação dos 
 agricultores;

  • Reformular a política de construção de açudes, cisternas e poços artesianos, intensificando 
 as ações respectivas;

  • Fortalecer as ações e valorizar a Agricultura Familiar;

  • Disciplinar o uso de máquinas e implementos agrícolas;

  • Viabilizar patrulhas mecanizadas e outros implementos para associações rurais;

  • Promover maior apoio na produção de leite, mel e na criação de aves e pequenos animais;

  • Promover maior apoio aos tanques rede, ao entreposto do mel e à Central de Negócios para 
 agricultores familiares; o potencial de produção de pescados é bem maior do que a produção 
 em 2013, que foi de 425 toneladas; 

  • Criação de frigorífico de aves e peixes para a agricultura familiar;

  • Fortalecimento da participação em programas como programa nacional de aquisição de 
 alimentos, programa nacional de alimentação escolar e habitção rural;

  • Fortalecer o sistema de inspeção municipal;

  • Apoiar e incentivar à criação de um shopping pela iniciativa privada;



  • Transferir o estádio de futebol para local mais afastado do centro e vender o terreno para o 
 comércio;

  • Implantar feiras cobertas nos bairros;

  • Fortalecer a compra direta do produtor;

  • Implantar a central de distribuição de alimentos;

  • Apoiar e incentivar o empreendedorismo;

  • Utilizar mais o potencial do Sistema S nas parcerias com o Município;

  • Apoiar e incentivar a criação e manutenção de hortas comunitárias;

  • Fortalecer o programa menor aprendiz com vistas ao programa primeiro emprego.



5 – MEIO AMBIENTE

II - CONCEITO
Com o advento do Lago, bem como a utilização cada vez maior das praias da sede e do Distrito, 
cresce a cada dia a necessidade da implementação de medidas concretas de preservação dos 
nossos recursos hídricos, com destaque para o Lago e os afluentes do Rio Tocantins.
Também será prioritário o combate aos incêndios e ao desmatamento e as ações educativas sobre a 
correta utilização das praias.
Será disciplinada a coleta e destinação do lixo, evitando os lixões a céu aberto.- Outra prioridade 
nessa área é a conservação e expansão das áreas verdes, mediante arborização e implantação de 
parques e jardins, principalmente nos bairros periféricos.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

 • Não participação no Programa Produtor de Água (recuperação de nascentes);

 • Falta de conservação do lago, que está contaminado de organismos patogênicos;

 • Não existe educação ambiental;

 • Ameaça de poluição e degradação do rio por parte dos loteamentos;

 • Falta de fiscalização ambiental;

 • Derramamento de lixo e esgoto no lago por ocasião dos eventos;

 • Falta de orientação à população sobre meio ambiente;

 • Falta de arborização dos locais públicos;

 • Necessidade de revisão da legislação ambiental;

 • Necessidade de revitalização do Ribeirão São João;

 • Contaminação da cidade com a destinação incorreta do lixo;

 • Em 2014 houve o maior número de focos de queimadas desde 2000 (1.671), e no ano anterior 
(2013) foi de 1.159.

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

•Eliminar os lixões com a construção dos aterros sanitários;

•Criar áreas de qualificação ambiental;

•Revitalizar as nascentes dos córregos e ribeirões;

•Revisar a legislação ambiental;



•Fortalecer a guarda ambiental;

•Revitalizar o Ribeirão São João, que abastece a nossa cidade;

•Regular e fiscalizar o uso das águas do rio e do lago;

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

• Eliminar os lixões, com a construção dos aterros sanitários;

• Criar áreas de qualificação ambiental;

• Revitalizar as nascentes dos ribeirões;

• Revisar a legislação ambiental;

• Fortalecer a guarda ambiental;

• Revitalizar o Ribeirão São João, que abastece a cidade;

• Regular e fiscalizar o uso das águas do rio e do lago;

• Conservar e expandir as áreas verdes, em termos de parques e jardins;

• Viabilizar a implantação do Cadastro Ambiental Rural – CAR;

• Implantar a coleta seletiva do lixo e sua futura industrialização;

• Arborizar a área urbana, com prioridade para os bairros periféricos;

• Investir em campanhas de educação ambiental nas escolas municipais;

• Criar o selo amigo do meio ambiente para empresas que respeitarem as leis ambientais;



6 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

II - CONCEITO
No âmbito do Programa de Transformação de Porto em Polo de Desenvolvimento do Agronegócio, 
empresas industriais e de serviços receberão incentivos à inovação em seus processos produtivos e 
para realização de estudos e pesquisas em sua área de atuação. Será fortalecida a estrutura 
municipal de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e a parceria com as Universidades.

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

• Falta de informatização integradas das secretarias para uniformização das informações;

• Falta modernização tecnológica em equipamentos para atendimento ao usuário do serviço;

• Falta equipamentos adequado para as condições de trabalho.

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS:

• Buscar parcerias para aquisição de equipamentos para informatização das secretarias 
municipais;

• Modernizar os equipamentos tecnológicos e implantar sistemas adequados para melhoria 
das condições de trabalho e no atendimento à população;

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES / COMPROMISSOS

• Concessão de incentivos às empresas industriais e de serviços para promoverem a 
inovação em seus processos produtivos e realizarem estudos e pesquisas em sua área de 
atuação;

• Fortalecimento da estrutura municipal de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação 
e a parceria com as Universidades;

• Informatizar a estrutura municipal para padronizar as informações integradas para o 
planejamento das políticas públicas;

• Buscar parcerias junto ao Governo Federal e Estadual para aquisição de equipamento 
adequado a melhoria do atendimento dos serviços públicos;



7 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

II - CONCEITO
Para os próximos quatro anos, além de manter a austeridade fiscal, iremos ampliar os sistemas de 
planejamento, controle e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e 
financeiros, com foco na modernização da gestão, eficiência dos serviços públicos e 
desburocratização.

Bons resultados na gestão pública passam necessariamente pela capacitação, aperfeiçoamento e 
valorização do quadro de servidores.

Administração voltada ao cumprimento da aplicação dos princípios que rege a Administração publica, 
tais como: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiencia

III  – DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS E AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS 
SOCIAIS DESENVOLVIDO NO PROJETO OUVINDO A CIDADE e DADOS OFICIAIS.

DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAIS

• Falta transparência na administração financeira;

• A ouvidoria do município não funciona e falta aproximação com a comunidade;

• Burocracia excessiva;

• Falta especialização dos quadros técnicos;

• Falta de controle na gestão pública;

• A estrutura administrativa atual compõe-se de 10 Secretarias, o Gabinete do Prefeito, a 
Procuradoria Geral e mais 04 Unidades autônomas, sendo uma estrutura muito grande e 
cara.

AÇÕES PROPOSTAS PELA SOCIEDADE E SEGMENTOS SOCIAS:

• Concessão de incentivos às empresas industriais e de serviços para promoverem a inovação 
em seus processos produtivos e realizarem estudos e pesquisas em sua área de atuação;

• Fortalecimento da estrutura municipal de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e 
a parceria com as Universidades;

IV - AÇÕES E POLÍTICAS DE INTERVENÇÕES – PRIORIDADES E COMPROMISSOS

  • Reestruturar a administração, com vistas a uma melhor transparência e criando-se órgãos 
 como a Ouvidoria e as Secretarias da Juventude e dos Esportes;

  • Ampliar a estrutura da Subprefeitura de Luzimangues para atender todas as áreas, para que 
 a população não necessite se deslocar para PALMAS ou para a sede de Porto Nacional;



  • Desenvolver programa de capacitação dos técnicos da Prefeitura;

  • Estabelecer controles rígidos de transparência nas contas da Prefeitura;

  • Estabelecer regras claras e promover fiscalização nos contratos da Prefeitura;

  • Criar Comissão para acompanhamento dos gastos públicos;

  • Criar um canal direto para denúncias, fazendo com que a população ajude a fiscalizar as 
 ações da Prefeitura;

  • Combater à corrupção com firmeza;



V - PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES

Além das Políticas Propostas e das Prioridades e Compromissos estabelecidos, serão criados 
mecanismos e instrumentos de transformação e de sustentabilidade que possam conferir aos setores 
selecionados o caráter estratégico e estruturante, no sentido de criar as precondições necessárias ao 
desenvolvimento do setor considerado e do Município como um todo.

Do elenco das prioridades e compromissos estabelecidos para o setor considerado, serão 
selecionadas as ações consideradas estratégicas, com os recursos respectivos, que tenham as 
seguintes características: 

• Além de viabilizar o cumprimento dos objetivos de sua área de abrangência, contribua para 
a consecução dos objetivos estratégicos do Município;

• Tenha efeito multiplicador, no sentido de gerar outras iniciativas públicas e privadas;

• Possa gerar externalidades positivas em todas as direções;

• E ao mesmo tempo possa gerar na sociedade a percepção de que o Governo Municipal 
tem uma visão de futuro que será transformada em resultados concretos direcionados às 
mudanças preconizadas no Plano Estratégico.

• Cada Ação terá objetivos e metas, com indicadores de avaliação de resultados, para 
possibilitar o efetivo acompanhamento de sua execução.

• Serão assegurados os recursos correspondentes e sobre eles não incidirão cortes e 
eventuais contingenciamentos.

• Para cada um dos programas será designado um Coordenador ou Gerente Executivo com 
atribuições a serem definidas.



1. DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTÁVEL (Educação, Saúde e Inclusão Social)

OBJETIVO
Humanizar a cidade de Porto Nacional, procurando reduzir a distância entre os 20%  mais ricos e os 
80%  mais pobres, mediante políticas de inclusão social de redução da pobreza e de transformações 
nas áreas da saúde e da educação que resultem na melhoria da qualidade de vida das pessoas, de 
forma permanente e sustentável.

RESULTADOS PREVISTOS:

 Redução da pobreza mediante a geração de empregos e atividades produtivas e o 
consequente aumento da renda das pessoas; 

 Formação de mão de obra especializada para o trabalho; 

 Humanização e universalização da assistência à saúde.

 Elevar o nível educacional da população do Município, em termos de ensino pré-escolar e 
fundamental, preparando-a adequadamente para o ingresso no ensino médio, bem como da 
população economicamente ativa, para capacitá-la para o trabalho.

 O Programa deverá prever como resultados o crescimento permanente e sustentável do nível 
de escolaridade da população, em termos de quantidade e qualidade, e a melhoria da 
organização do setor, além da universalização do ensino fundamental – não haverá crianças 
e adolescentes fora da escola.

AÇÕES ESTRUTURADORAS

 As Ações Estruturadoras serão detalhadas na elaboração dos instrumentos de planejamento 
(PPA, LDO e LOA) e na estruturação do Programa, e deverão abranger as seguintes áreas:

1. Conceber e implantar programa de geração de emprego e renda em áreas de pobreza, para 
criar empreendimentos produtivos, com assistência técnica, capacitação e incentivos 
financeiros e apoio na comercialização de seus produtos;

2. Apoio e incentivos às micro e pequenas empresas para geração de novos empregos 
permanentes para atender às pessoas formadas e capacitadas para o trabalho;

3. Abertura de cursos de formação e capacitação profissional, de curta e média duração, em 
áreas demandadas pelas empresas, que incluam estágios para o início do vínculo das pessoas 
com o mercado de trabalho, em articulação com o Sistema S;

4. Humanizar as ações de saúde, reformulando os serviços básicos e universalizando o 
atendimento ambulatorial e de urgência, com assistência médica integral e a garantia de 
medicamentos às pessoas carentes;

5. Garantir, em parceria com o Estado, as Universidades e a iniciativa privada, assistência 
hospitalar e o número de leitos necessários para atender à população e reduzir a dependência 
ao HGP, inclusive em relação à UTI;



6. Concepção e implantação do modelo organizacional do sistema educacional que atenda ao 
objetivo de transformar e inovar as práticas educacionais;

7. Adaptação e complementação da infraestrutura educacional, em termos de instalações, 
equipamentos, laboratórios e material pedagógico;

8. Capacitação e reciclagem permanente dos profissionais do ensino e concessão de incentivos 
motivacionais por mérito;

9. Modernização e racionalização do serviço de merenda escolar de forma a torná-lo mais 
eficiente e eficaz;

10.Universalização do ensino fundamental e reestruturação do complexo esportivo e criação da 
escola de arte e música para futura integração com as escolas de tempo integral;

JUSTIFICATIVA 

A educação constitui a Prioridade das Prioridades. Partindo-se da premissa que sem 
educação de boa qualidade não se vai a lugar nenhum, deve-se iniciar imediatamente esse 
investimento com retorno certo e que juntamente com a melhoria da saúde e da segurança, criará um 
ambiente propício à atração de novos investidores, que estão à busca de melhoria da qualidade de 
vida para a sua família e para os seus funcionários.

Deve-se revolucionar a educação como parte de um processo de Humanização de Porto 
Nacional. O retorno e os resultados desse investimento começam pela elevação do nível educacional 
dos alunos, que ingressam no ensino médio em condições vantajosas na concorrência salutar de 
busca das melhores escolas para prosseguirem na sua formação;

Outros resultados estão relacionados com a melhoria dos indicadores sociais como o IDHM, 
que tem na educação um forte componente no processo de avaliação e dos três é o único que está 
abaixo do Estado, bem como o reflexo positivo na taxa de desemprego, com a formação e 
capacitação das pessoas desempregadas.

Por outro lado, o Programa pretende dar respostas às demandas e anseios da população 
identificados nos levantamentos efetuados até agora:

• Estrutura física insuficiente e mal distribuída, em termos de creches e escolas;

• Falta de ambientes adequados para a educação integral (ETI);

• Demanda reprimida por vagas nas creches e na educação infantil;

• Deficiente capacitação dos professores;

• Falta de autonomia das escolas;

• Falta de diálogo entre a Secretaria e as Escolas;

• Necessidade de zerar a taxa de analfabetismo;



Na área da Saúde, a população menos favorecida, que não tem plano de saúde e não pode 
pagar o seu tratamento, merece uma atenção mais humana do poder público, em termos de 
assistência e atendimento ambulatorial e de urgência. 

Como se demonstrou anteriormente, em torno de dois terços da população estão na faixa de 
pobreza, sem renda suficiente para se alimentar, morar adequadamente e suprir outras necessidades 
básicas. Não podemos deixar que essas pessoas, além de tudo não possam ter assistência à saúde, 
que é um dever do Estado proporcionar, segundo a nossa Constituição.

Ao mesmo tempo, não se pode continuar convivendo com as situações de extrema pobreza e 
de pobreza absoluta a que estão sujeitas quase 40%  das famílias portuenses, pois além da parte 
humana do problema, esse quadro tem reflexos diretos com a insegurança, a violência e a 
criminalidade a que estamos sujeitos, tendo-se de morar e trabalhar atrás das grades como se 
fôssemos nós mesmos os criminosos.

 Não podemos continuar nessa situação, tendo consciência de que dos 80%  mais pobres a que 
se referem as estatísticas disponíveis, quase a totalidade sobrevivem em condições precárias, 
marginalizados pela sociedade de pouco mais de 20%  dos habitantes da cidade, decorrendo daí os 
inúmeros problemas de criminalidade.

Assim, além dos compromissos com a educação e a saúde, o próximo governo tem a 
obrigação de priorizar ações permanentes não só de assistência social, mas de medidas que 
resultem na inclusão social dessa população marginalizada no contexto sócio econômico, ao mesmo 
tempo como agentes produtivos e consumidores, mediante a geração de empregos, 
empreendimentos produtivos e renda. O cidadão tem direito ao trabalho, à moradia e às ações do 
governo, consubstanciadas em educação, saúde e segurança, para o bem da convivência pacífica 
entre todos.



2. CONSOLIDAÇÃO DE PORTO COMO POLO DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento econômico do Município e de sua área de influência, articulando 
a implementação de políticas integradas de atração e localização de investimentos produtivos, 
mediante a implantação e ampliação de empresas industriais, comerciais e de serviços, que gerem 
emprego e contribuam para o aumento da renda e sua melhor distribuição, no âmbito do Município e 
da Região ao seu entorno. É a transformação de Porto para ser grande, proporcionando 
oportunidades a todos.

Os resultados do programa estão relacionados à geração de emprego e renda e com a 
melhoria dos indicadores econômicos do Município e do seu entorno (PIB, PIB per capita, IDHM). A 
instalação de novas empresas ou ampliação das já existentes trará nova dinâmica à cidade, com a 
circulação de mercadorias, o aumento do consumo e a exportação de produtos excedentes para 
outras regiões do estado e do país.

AÇÕES ESTRUTURADORAS

As Ações Estruturadoras estarão previstas nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e 
LOA) e abrangerão as seguintes áreas;

• Reformular o programa de incentivos fiscais e econômicos, de forma a ampliar a sua 
abrangência e simplificar os procedimentos de concessão;

• Implantar novos Distritos Industriais e regularizar os existentes, em termos de infraestrutura 
básica, incluindo o de Luzimangues;

• Implantar o Parque Tecnológico integrado aos Distritos Industriais;

• Apoiar e incentivar a industrialização da soja, evitando a exportação do produto in natura;

• Apoiar a localização do Porto Fluvial da Hidrovia do Rio Tocantins em frente ao Distrito 
Industrial;

• Desenvolver programa de capacitação profissional para o aperfeiçoamento da mão de obra, 
em articulação com o Sistema S;

• Apoiar o desenvolvimento das cadeias produtivas já identificadas e de outras em fase de 
estudo, verificando os problemas, dificuldades, obstáculos e pontos de estrangulamento que 
precisam ser trabalhados em busca da sua consolidação;

• Desenvolver programa de capacitação e assistência empresarial, para evitar a mortalidade das 
micro e pequenas empresas;

• Conceber e implantar programa de marketing para atração de novos investimentos, que 
ressalte as vantagens competitivas decorrentes da logística de transportes, representada 
pelo Ferrovia Norte Sul, Rodovia Belém Brasília, Hidrovia do Rio Tocantins e a perspectiva de 



instalação de um Terminal de Cargas no Aeroporto de Porto Nacional, em complementação 
ao Terminal do Aeroporto Internacional de Palmas;

• O marketing deve evidenciar, também, a existência de água e energia em abundância e o 
potencial de matéria prima competitiva proveniente do agronegócio, além da qualidade de 
vida resultante das mudanças que estão sendo planejadas na educação, saúde e segurança; 
deve vender a ideia de PORTO SEGURO do Investidor;

• Fortalecimento e ampliação da Exposição Agropecuária e realização de outros eventos de 
estímulo ao Agronegócio; Nesseparticular, em integração com a Cultura e com o Turismo;

• Consolidação da indústria de pescados, em articulação com a EMBRAPA, incentivando o 
sistema de tanque rede e de outros incentivos; 

• Outra ação a ser desenvolvida no âmbito do programa é o apoio e incentivo ao aumento da 
produção e da produtividade agropecuária, objetivando a utilização de matéria prima local 
pela indústria. 

JUSTIFICATIVA

A participação da Indústria no PIB do Estado e do Município tem sido irrisória ao logo dos 
últimos anos, com reflexos negativos na geração de empregos e na evasão de matérias primas que 
poderiam ser industrializadas no Município, agregando valores aos nossos produtos agropecuários. 

Por outro lado, os preços dos produtos industrializados ou semi industrializados vindos de 
outras regiões do país são mais caros que na origem, devido ao frete, tributação e a outros fatores 
que oneram o preço ao consumidor.

Há condições objetivas de se criar um Polo Industrial em Porto Nacional e seu entorno, tendo 
em vista a sua localização estratégica e a logística de transportes já existente e que se vislumbra em 
futuro próximo, com o pleno funcionamento da Ferrovia Norte Sul, da Hidrovia do Rio Tocantins, do 
Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Palmas e a perspectiva de outro Terminal no 
Aeroporto de Porto Nacional, bem como a proximidade com a Rodovia Belém Brasília.

Outro fator favorável é a perspectiva de mão de obra local mais barata e adaptada à nossa 
realidade com a presença das Universidades e de outros centros educacionais formadores de 
especialistas, principalmente na área tecnológica e do agronegócio.

O Programa também procura respaldar as políticas decorrentes dos problemas identificados e 
dos anseios e demandas da população explicitados nas reuniões com a comunidade, a saber:

• Crescimento do PIB apenas tendencial e forte concentração de renda;

• Tímida participação do setor industrial na formação do PIB;

• Dificuldades na criação e manutenção de empregos, inclusive com o fechamento de 
empresas;

• Falta de apoio às cadeias produtivas do leite, mel de abelha, pescados, hortifrutigranjeiros 
e outras;



• Necessidade de ampliação dos incentivos à criação e ampliação de empresas e ao 
empreendedorismo, bem como ao artesanato;

• Falta de regularização fundiária;

• Deficiências na infraestrutura de irrigação e de estradas vicinais;

• Falta de apoio e assistência ao produtor rural, feirantes, pescadores e outras categorias;

• Excesso de burocracia nos licenciamentos na construção civil;

O polo na realidade já existe, precisando apenas de apoio institucional para ampliá-lo, 
descentralizá-lo e consolidá-lo, assegurando a sua sustentabilidade, de forma planejada e 
integrada com os demais programas e projetos.



3. TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA URBANA, NA CULTURA E NO TURISMO

OBJETIVOS: 

 Adequar a estrutura urbana do Município mediante a modernização da malha viária, 
facilitando a mobilidade e a acessibilidade das pessoas, a integração entre bairros, o transporte 
coletivo e o ciclismo, bem como a humanização das praças públicas e de outros pontos de encontro 
da juventude portuense; 

 Reformular as políticas públicas relativas à cultura e ao turismo, para resgatar os valores e as 
tradições da cidade e explorar todo o potencial turístico e cultural do Município.

RESULTADOS PREVISTOS

 • Malha urbana modernizada com mobilidade e acessibilidade, transporte coletivo e ciclovias 
 implantadas, número de acidentes de trânsito reduzido, aumento das oportunidades para os 
 jovens, mudanças na cultura e no turismo. 

AÇÕES ESTRUTURADORAS

• Elaboração, discussão e aprovação das mudanças no plano urbanístico da cidade;

• Reformulação do Plano Diretor do Município;

• Implantação da nova malha viária, das ciclovias e dos novos equipamentos urbanos e a 
respectiva sinalização;

• Implantação do sistema de transporte coletivo;

• Reformulação da política cultural com ênfase na recuperação e preservação do patrimônio 
artístico e na exploração do potencial dos jovens artistas, sempre explorando a marca Porto 
Berço da Cultura Tocantinense. Ênfase nas tradições e nas novas criações, fazendo-se a 
ponte com o Turismo;

• Formulação da política de exploração do potencial turístico de Porto, envolvendo a parte 
histórica, o ecoturismo, o turismo rural, a exploração das praias, o turismo de negócios, os 
eventos artísticos e culturais, o lago e o rio; integração com o turismo de Palmas e do 
Jalapão;

• Complementação da infraestrutura do turismo, como a humanização da orla, a preservação 
e melhoria da acessibilidade ao Centro Histórico, o acesso às praias e a sinalização 
turística;

• Montagem de instrumentos permanentes de convivência com o Lago e o Rio, em termos de 
atividades esportivas, culturais e turísticas;



JUSTIFICATIVA

Porto Nacional vem crescendo a passos largos nos últimos anos apesar de não ter um Sistema 
de Planejamento Integrado que determine os rumos do seu desenvolvimento como polo econômico 
do agronegócio e referência nas áreas de Educação, Cultura e Turismo. A sua estrutura urbana é a 
de séculos atrás, apesar da beira rio e do anel viário, que deram uma nova conformação à cidade, 
mas que não foram complementadas com melhorias no dia a dia da grande maioria das pessoas que 
não se locomovem de carro ou moto.

Precisamos humanizar a cidade, a começar pela melhoria da mobilidade urbana e da 
acessibilidade, com um novo planejamento que permita a viabilização do transporte coletivo, a 
melhor integração entre os bairros, a incorporação de ciclovias, a transformação do centro histórico 
para a prática do turismo, a urbanização dos bairros, com opções de saúde, educação, esporte e 
lazer para todas as idades, mas com prioridade para os jovens e crianças.

Essas transformações proporcionarão maior conforto à população e ampliarão o leque de 
oportunidades às pessoas mais carentes com a melhoria do acesso aos serviços públicos, aos 
bancos e a outras instituições como escolas e centros de atendimento social, que diariamente são 
demandados pela população. 

Por outro lado, essas mudanças ocorrerão no sentido de preparar Porto Nacional para 
assumir a sua condição de polo de desenvolvimento regional, pois a expansão urbana é uma 
realidade e a circulação de riquezas e dos agentes do desenvolvimento exigirá sempre mais do 
poder público, que por sua vez deve se antecipar ou mesmo provocar as mudanças.

Visando a integração com os outros Programas, de Desenvolvimento Social e de 
Transformação de Porto em Polo do Agronegócio, esse Programa Estruturante deve criar as 
precondições necessárias a que as ações neles previstas possam ocorrer com mais desenvoltura e 
maior eficiência e eficácia.

Assim, a modernização urbana e o fortalecimento da cultura e do turismo constituem 
precondições para o conjunto das transformações que se pretende fazer nesses próximos quatro 
anos, rumo ao futuro para ser grande, forte e sustentável.



4. LUZIMANGUES – PRESENTE E FUTURO – IRREVERSIBILIDADE COMO POLO ECONÔMICO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

No curto prazo, suprir as carências do Distrito, em termos de infraestrutura de transportes, energia, 
comunicações, equipamentos urbanos, bem como de educação, saúde e segurança; e no médio e 
longo prazo, prepará-lo para a sua autonomia administrativa como Centro Urbano e Rural estratégico 
para o desenvolvimento de Porto Nacional e da Capital, em decorrência da sua localização 
privilegiada na região e no Estado.

RESULTADOS PREVISTOS

Melhoria da qualidade de vida da população residente e daquelas que têm negócios e se utilizam de 
suas instalações; e consolidação do Distrito como polo de desenvolvimento autônomo e supridor de 
suas próprias necessidades.

AÇÕES ESTRUTURADORAS

• Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito de Luzimangues, 
vinculado ao Plano Estratégico de Porto Nacional, que defina os rumos da sua estruturação 
e expansão, em termos de objetivos e metas de curto, médio e longo prazo e os recursos e 
meios necessários para a sua concretização, bem como a estratégia de execução dos 
projetos respectivos;

• Elaboração ou atualização do Plano Diretor do Distrito e de seus instrumentos 
complementares;

• Negociação de parceria com a VALEC, VALE, VLI (Valor Logística Integrada), PETROBRÁS 
e outras empresas que se beneficiam da Plataforma Multimodal de Transportes e da 
Ferrovia Norte Sul, como forma de mitigação ou compensação pelo surgimento de uma 
verdadeira cidade decorrente desses empreendimentos, que obrigou o Poder Público a 
garantir a sua sustentabilidade de forma improvisada e sem previsão de recursos;

• Complementação da infraestrutura básica de transportes, vias urbanas e rurais, 
saneamento básico, drenagem, equipamentos urbanos, energia e comunicações, levando 
em conta o novo Plano Diretor;

• Implantar, em parceria com o Governo do Estado, a infraestrutura de Educação, Saúde, 
Segurança Pública e Assistência Social, em termos de instalações, equipamentos e 
materiais, com previsão de sua expansão nos próximos anos;

• Instalar ou ampliar os serviços de educação, saúde, segurança pública e assistência social, 
em atendimento à demanda atual desses serviços e prevendo a sua expansão de acordo 
com o ritmo de crescimento do Distrito;



• Atender as demandas emergenciais e de curto prazo, esclarecendo à população sobre as 
medidas de médio e longo prazo que estão sendo previstas; 

• Deve ser estudada a possibilidade de cobrança de uma espécie de contribuição de 
melhoria provisória como forma de compensação pelos investimentos que o Município terá 
que realizar.

JUSTIFICATIVA

 Luzimangues nasceu para ser grande, tendo em vista a sua posição estratégica entre a 
Capital (separado apenas pelo Lago de Lajeado) e a saída para a BR 153 (Belém Brasília), por 
intermédio de Paraíso e Barrolândia, que se localizam a apenas 50 e 60 quilômetros, 
respectivamente, na direção norte.

Outra alavanca do seu crescimento foi a localização da Plataforma Multimodal de Transportes 
da Ferrovia Norte Sul, com a consequente instalação de grandes empresas em seu território, como a 
PETROBRÁS e o Terminal da VLI – Valor Logística Integrada, com a maior estrutura de 
armazenagem, embarque e desembarque ferroviário da Região.

O Distrito foi oficialmente criado em 18/10/1993 e teve a sua origem no chamado Porto das 
Balsas, que absorveu a população do antigo Distrito de Canela, que foi inundado pelas águas da 
represa do Lajeado. É uma parte de Porto Nacional praticamente dentro de Palmas.

Outro fator que tem sido decisivo para o crescimento do Distrito é o boom imobiliário dos 
últimos anos, favorecido pelos altos preços dos imóveis da capital e pela orla do lago que tem atraído 
várias pessoas de Palmas que mudaram para o outro lado ou construíram áreas de lazer às margens 
do lago.

Esse crescimento repentino tem surpreendido positivamente, mas traz enormes 
preocupações, pela forma desordenada e improvisada que tem ocorrido, daí a necessidade de que o 
próximo governo tenha como prioridade quase emergencial, a elaboração do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento de Luzimangues, que venha nortear os próximos passos em direção ao futuro do 
Distrito, do Município e da Região, em articulação com o Estado. Não se pode admitir que esse 
centro urbano seja apenas uma via de passagem como tem sido até agora.

Esse Programa Estratégico e ao mesmo tempo Estruturante da existência do Distrito pode vir 
a ser inteiramente financiado pela iniciativa privada, se houver, por parte do próximo governo, a 
decisão de elaborar de forma competente os instrumentos de captação dessa importante parceria. Ao 
governo, em articulação com o Estado, caberá a iniciativa e a garantia das contrapartidas 
necessárias à concretização dos empreendimentos.



RESUMO EXECUTIVO

Apesar do crescimento econômico ocorrido nos últimos anos, decorrente da expansão da 
fronteira agrícola e da logística de transporte em fase de implantação na Região, temos a destacar 
dois aspectos no atual contexto:

1. A completa ausência de planejamento em todos os níveis, principalmente do 
Município, o que não permitiu um ritmo de crescimento mais acelerado da nossa economia e a 
correção de certas distorções na situação atual do Município e de sua população;

2. A continuação dos mais perversos indicadores sociais que demonstram a 
desigualdade e a marginalidade, capitaneados pela enorme diferença de renda entre os 20% 
mais ricos, que se apropriam de 80% da riqueza gerada, e a grande maioria da nossa 
população com renda per capita de apenas um Salário Mínimo – pertencente à faixa de 
pobreza, segundo o IBGE. 

Essa situação tem como consequência a miséria e a marginalidade, a falta de alimentação e 
de moradia digna, a violência e a criminalidade, o desemprego, o baixo nível educacional e as 
péssimas condições de saúde dessa maioria de 80% da população portuense.

Diante desse quadro, não se pode adiar mais a implementação de mudanças profundas no 
nosso Modelo de Desenvolvimento, que viabilize além do crescimento da economia, a 
sustentabilidade, com inclusão social, redistribuição de renda e respeito ao meio ambiente.

Assim, na Área Social as principais prioridades e compromissos do meu Governo estão 
voltadas para a redução das desigualdades e a elevação da qualidade de vida das pessoas, 
mediante:

• A elevação do nível educacional da população e sua preparação para o ensino 
médio e para a concorrência do ensino superior, bem como para o mercado de 
trabalho. Para isso, a melhoria da qualidade do ensino será prioritária, com a 
reformulação do sistema educacional, que contemple a modernização e ampliação 
da infraestrutura, em termos de instalações e equipamentos, a universalização do 
ensino fundamental e as escolas de tempo integral, além da capacitação 
permanente dos professores;

• A universalização das ações básicas de saúde e a melhoria da qualidade do 
atendimento ambulatorial e de urgência, bem como a ampliação do número de 
leitos e de UTI, em articulação com as Universidades e com o Estado. Para isso, 
será implantado um novo modelo de sistema regionalizado com poder de 
resolutividade suficiente para o atendimento da população, principalmente a mais 
carente;

• O reforço da parceria com o Estado no combate à violência e à criminalidade, 
aumentando o número de policiais nas ruas e proporcionando condições materiais 
e de inteligência às polícias civil e militar e à Guarda Metropolitana, que será 
completamente reformulada e reforçada, com vistas à redução drástica da 
criminalidade. A situação de insegurança não pode continuar;



• O combate à situação de pobreza em que se encontram 57%  da nossa população, 
com medidas concretas de Geração de Emprego e Renda e de apoio ao 
Empreendedorismo, de apoio à Juventude na área de esporte e lazer, com o apoio 
e incentivo ao Turismo e às Atividades Culturais e a ampliação de moradias.

• Haverá mudanças profundas nas áreas de cultura, turismo e esportes, 
abrangendo os bairros e beneficiando à população de baixa renda. Com essas 
medidas, a nossa meta é reduzir a distância entre ricos e pobres, aumentando a 
qualidade de vida de todos, mas principalmente dos mais carentes; e dessa forma 
diminuir os índices de violência e criminalidade;

Na área de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano, além da complementação 
da infraestrutura em termos de saneamento básico, pavimentação, drenagem de águas pluviais e 
iluminação pública, haverá uma verdadeira transformação na estrutura urbana, respeitando-se o 
Centro Histórico, com o objetivo de proporcionar maior mobilidade e acessibilidade às pessoas e 
mais integração entre os bairros, viabilizando o transporte coletivo, que é também prioritário, e os 
transportes alternativos como o ciclismo;

Na área Econômica a Consolidação de Porto Nacional, incluindo Luzimangues, como Polo 
de Desenvolvimento do Agronegócio, que impulsionará Indústria, Comércio e Serviços, gerando 
emprego e renda, constitui o principal vetor de criação de uma economia forte e sustentável em Porto 
Nacional, que passará a ser o Porto Seguro dos empresários e investidores nacionais e estrangeiros, 
na busca de vantagens competitivas, principalmente em termos de logística de transportes;

Constituem bandeiras a serem defendidas a instalação de outro Terminal de Cargas no 
nosso Aeroporto e a negociação de parceria com as empresas que se beneficiam da Plataforma e da 
Ferrovia em nosso território (PETROBRÁS, VALE, VLI e outras), para participarem financeiramente 
ou em obras e serviços, da implantação da infraestrutura de Luzimangues;

Na área de Meio Ambiente, com o advento do Lago, bem como a utilização cada vez maior 
das praias da sede e do Distrito, cresce a cada dia a necessidade da implementação de medidas 
concretas de preservação dos nossos recursos hídricos, com destaque para o Lago e os afluentes do 
Rio Tocantins. 

O combate aos incêndios e ao desmatamento e as ações educativas sobre a correta 
utilização das praias.

A eficiente coleta e destinação do lixo, evitando os lixões a céu aberto, bem como a Coleta 
Seletiva do Lixo e sua industrialização. 

Outra prioridade, é a conservação e expansão das áreas verdes, mediante arborização e 
implantação de parques e jardins, principalmente nos bairros periféricos.

Na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, empresas industriais e de serviços receberão 
incentivos à inovação em seus processos produtivos e para realização de estudos e pesquisas em 
sua área de atuação. Será fortalecida a estrutura municipal de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação e a parceria com as Universidades.



Para finalizar, cabe destacar a maior inovação em termos de Gestão, da nossa 
Administração que é a institucionalização dos seguintes Programas e Projetos Estratégicos, que 
viabilizarão grandes transformações a partir de janeiro de 2017 no Município de Porto Nacional:

• DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTÁVAL (Educação, Saúde e Inclusão Social) – 
objetivo: humanizar a Cidade e reduzir a distância entre os 20% mais ricos e os 80% mais 
pobres;

• CONSOLIDAÇÃO DE PORTO COMO POLO DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO – 
objetivo: a implantação e expansão de investimentos produtivos e a geração de emprego e 
renda, com ênfase na industrialização e no comércio de produtos agropecuários;

• TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA URBANA, NA CULTURA E NO TURISMO – objetivo: a 
modernização da malha viária para viabilizar a mobilidade e acessibilidade das pessoas, a 
integração entre bairros, o transporte coletivo e o ciclismo, bem como a humanização das 
praças, parques e de outros pontos de encontro da juventude portuense; além de promover 
mudanças estruturais na cultura e no turismo;

• LUZIMANGUES – PRESENTE E FUTURO – IRREVERSIBILIDADE COMO POLO 
ECONÔMICO ESTRATÉGICO – objetivo: promover de forma planejada e sustentável o 
desenvolvimento do Distrito, montando a sua infraestrutura básica em parceria com o Estado 
e a iniciativa privada, considerando a sua posição estratégica entre a Capital e a saída para a 
Belém Brasília e a localização da Ferrovia Norte Sul e sua principal Plataforma.

Para viabilizar a execução dessas prioridades com um Orçamento Total estimado para o 
segundo ano de governo, de aproximadamente R$ 200,0 milhões, serão estabelecidas Metas 
Fiscais, primeiro de despesas, reduzindo-se as Despesas de Pessoal e Encargospara no máximo 
40% da Receita, as Outras Despesas e mais Encargos da Dívida para 35%.

Com essas medidas, seriam reservados 20% da Receita Arrecadada para Investimentos, ou 
seja, R$ 40,0 milhões por ano, deixando-se uma reserva de contingência de 5%. Com esses R$ 40,0 
milhões de contrapartida, poderiam ser alavancados duas vezes mais, ou cerca de R$ 80,00 milhões 
a serem negociados, em termos de Emendas Parlamentares, Convênios e Empréstimos. 

Por outro lado, é possível aumentar-se a Receita com medidas econômicas e fiscais e 
eliminando-se a corrupção e o desvio de recursos públicos. Dessa forma, os valores para 
investimentos seriam aumentados, permanecendo para as outras despesas os mesmos percentuais.


