
 

METAS DE GOVERNO 
(2021 – 2024) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANGARÁ DA SERRA - MT 

GESTÃO HUMANA 
E 

EMPREENDEDORA 



 

 

2 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

SUMÁRIO 
 
 
1 - GABINETE DO PREFEITO       3 
 
2 - SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE     4 
 
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    7 
 
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER   9 
 
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   11 
 
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO 13 
 
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  14 
 
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  15 
 
9 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  17 
 
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA   19 
 
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   21 
 
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE   23 
 
13 – SAMAE         25 
 
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA    27 
 
 

 



 

 

3 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

1 - GABINETE DO PREFEITO 
 
 
METAS CURTO PRAZO 
Gestão participativa por bairros fortalecendo as associações. 
Capacitar servidores que trabalham na função de guarda e de segurança 
do patrimônio público. 
Capacitar os Conselheiros Tutelares nas ações de prevenção e 
segurança dos jovens em situação de risco. 
Tornar a Ouvidoria do Município fonte de informação da satisfação do 
cidadão com o poder público, tendo a transparência, inclusive em meios 
eletrônicos, como base para uma administração democrática e 
ensejando ao máximo a participação popular, inclusive de fiscalização 
e controle das ações administrativas. 
Aperfeiçoar as ações de controle social, fortalecendo os conselhos 
municipais e a participação da comunidade e sociedade civil organizada 
na formulação e gestão de políticas públicas. 
Implantar sistema de avaliação de desempenho das secretarias. 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Reivindicar a instalação, junto ao Governo Estadual, de bases 
comunitárias nos setores identificados como os de maior índice de 
violência. 
Reativar e ampliar o Sistema de Vídeo Monitoramento de Segurança 
Pública, com extensão nos distritos. 
Realizar parceria com a Polícia Militar para a capacitação e 
aparelhamento da Guarda Municipal. 
Realização de auditorias estratégicas fortalecendo o controle interno, 
como forma de combate a corrupção. 

 
 
METAS LONGO PRAZO 
Criar um mecanismo de avaliação do FIB (Felicidade Interna Bruta) da 
sociedade Tangaraense 
Viabilizar a construção do Centro Sócio Educativo de Menores. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

2 - SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
METAS CURTO PRAZO 
Fortalecer as estratégias de atenção básica, garantindo a prevenção de 
doenças e reduzindo as demandas de alta complexidade. 
Desenvolver Programa Especial de Atenção às Pessoas Idosas (em 
parceria com as secretarias de Assistência Social e Esportes). 
Garantir e ampliar o pleno desenvolvimento das ações do Centro de 
Atenção Psicossocial CAPS. 
Manter junto ao governo do Estado a farmácia de medicamentos de alto 
custo. 
Fortalecer e ampliar o atendimento do pré-natal. 
Garantir atendimento médico na zona rural 
Ampliar cobertura de saúde bucal, habilitando novas equipes e 
reativando a unidade móvel odontológica para atendimento na zona 
rural 
Fortalecer a Vigilância em Saúde, ampliando as ações das Vigilâncias 
Sanitária, Epidemiológica e Ambiental 
Aprimorar o fornecimento de medicamentos à população na rede de 
saúde com efetivo controle de gestão integrada utilizando o Sistema 
Hórus. 
Realizar novo Processo de Seleção para ACS e ACE, visando ampliação 
de cobertura e fortalecimento das ações integradas entre Atenção 
Primária e Vigilância em Saúde, com capacitação permanente. 
Aprimorar e tornar eficiente os serviços da Central Municipal de 
Regulação, de forma a garantir o acesso da população aos serviços de 
saúde, com descentralização das ações nas unidades de saúde. 
Aprimorar o sistema de informatização dos serviços de saúde, de modo 
a facilitar a realização de registro dos procedimentos e usuários do SUS, 
em consonância com os sistemas dos governos Estadual e Federal 
Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, como mediador e 
articulador da relação entre a sociedade e a gestão 
Garantir o pleno funcionamento dos equipamentos médico-hospitalares 
e odontológicos, superando a burocracia pública em relação à 
recuperação e reposição 
Garantir o atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência, 
nas diversas  
Fomentar junto ao hospital privado onde há leitos de UTI neonatal SUS 
a criação do banco de leite materno 
Garantir os atendimentos de especialidades médicas no centro de 
especialidades médicas e em credenciamento para  ofertar consultas de 
endocrinologia, ginecologia, obstetrícia, pediatria, cardiologia, 
dermatologia, nefrologia, bucomaxilo, urologia, psiquiatria, neurologia, 
ortopedista, etc.; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Garantir a realização de exames de mamografia; 
Ofertar atendimento de qualidade a população; 
Viabilizar a construção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas 
Concluir a construção da USF Vila Goiânia 
Realizar manutenção preventiva das estruturas físicas das unidades de 
saúde 
Manter o Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado (AAER) 
em Hanseníase 
Realizar credenciamento de Laboratório de Próteses Dentárias, com o 
recurso repassado pelo MS 
Fortalecer as ações de Educação em Saúde com atividades em sala de 
espera em todas as unidades de saúde e, com articulação com as 
secretarias de Assistência Social e Educação, manter e ampliar as ações 
do Programa Saúde na Escola (PSE)  
Transferir prédio do Hospital Municipal para o Governo do Estado 
visando a instalação do Hospital Regional  (em 2021)  

 
 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Desenvolver ações em parcerias com a Iniciativa Privada, Entidades, 
Governo Estadual e Federal para ampliar os serviços de atendimento e 
recuperação de dependentes químicos. 
Desenvolver parceria para viabilizar o tratamento oncológico no 
município 
Estimular a alimentação saudável e o uso de plantas medicinais, 
condimentares e com propriedades funcionais para atenção à saúde, 
em parceria com a Secretarias de Agricultura e Meio ambiente com 
fomento de criação de hortas/pomares comunitários e capacitação das 
equipes de saúde com ênfase na formação de educadores sociais. 
Desenvolver ações integradas com os Municípios da Região, visando 
consolidar Tangará da Serra como polo em saúde, com fortalecimento 
da PPI e realizar estudo para possível retorno da participação de 
Tangará da Serra no consórcio intermunicipal médio-norte mato-
grossense de saúde; 
Viabilizar junto ao Ministério da Saúde recursos para construção de 
novas unidades básicas de saúde facilitando o acesso à população.  
Viabilizar recursos para a construção de sede própria e adequada às 
necessidades do CAPS 
Criação de farmácias satélites 
Ampliar os atendimentos do Centro de Reabilitação Geni Bandeira com 
a instalação de novos consultórios de fonoaudiologia, psicologia e 
nutrição para que tais atendimentos sejam realizados todos no mesmo 
local facilitando o acesso da população estes serviços, visando a 
redução da demanda reprimida inclusive com parcerias público privada 
e viabilizar o credenciamento de CER junto ao Ministério da Saúde. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 
METAS LONGO PRAZO 
Ampliar a estrutura física do Centro de reabilitação com a construção 
de piscina terapêutica e novas salas de atendimento. 
Instituição de unidades básicas estratégicas com horário estendido 
conforme Programa Saúde na Hora. 
Implantar e credenciar junto ao MS o Serviço de Atenção Domiciliar 
(Melhor em casa) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
METAS CURTO PRAZO 
Avaliação das Metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação 
vigente até o ano de 2024; 
Realização da Conferência Municipal de Educação em sintonia com o 
Plano Estadual e Nacional de Educação; 
Manter e aperfeiçoar a estrutura física dos CME (centros municipais de 
ensino) e adequá-los às normas de acessibilidade e aos projetos 
desenvolvidos pelos mesmos; 
Fortalecer as ações estabelecidas no Plano Municipal de Educação; 
Ampliar a aquisição e consumo de alimentos, oriundos da agricultura 
familiar na merenda escolar; 
Renovar e atualizar os equipamentos multimídias das escolas; 
Assegurar apoio aos CMEs que apresentarem projetos que visem o 
desenvolvimento integral dos estudantes, bem como a participação em 
jogos estudantis, amostras científicas e similares 
Avaliar os mecanismos atualmente existentes de gestão dos recursos 
financeiros da escola, construindo um plano de trabalho conjunto com 
o órgão gestor/unidade escolar/CDCE (conselho deliberativo da 
comunidade escolar); 
Ampliar e melhorar programas de apoio e formação dos conselheiros 
(as) e conselhos ligados à educação; 
Avaliar, atualizar e ampliar a estrutura da rede de informação da 
Secretaria; 
Aperfeiçoar os cursos de formação de gestores escolares; 
Reestruturar os espaços nos CMEs, tais como: refeitórios, cozinhas, 
bibliotecas, brinquedotecas, etc.; 
Elaborar projetos para buscar recursos financeiros junto ao MEC e 
outros ministérios, com o objetivo de custear projetos educacionais; 
Estimular a educação ambiental na rede municipal de educação; 
Incluir componentes curriculares: educação no trânsito, artística e 
ambiental e cidadania (leis, não violência, direito e questões sociais); 
Sensibilização e capacitação da comunidade para aproveitamento e 
consumo de alimentos naturais ou semiprocessados; 
Capacitação e sensibilização da comunidade para o uso racional de 
água e energia, principalmente nos equipamentos públicos e nas 
escolas municipais. 
Fomentar ações que visem à integração Família – Escola; 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Reestruturar em parceria com o Governo do Estado e Federal a Educação 
Indígena, de acordo com as diversidades culturais e necessidades 
específicas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Ampliar progressivamente a escola em tempo integral, criando ações 
complementares ao Programa Federal “Mais Educação”; 
Cumprir as metas de expansão da Educação Infantil de acordo com o 
Plano Municipal de Educação 
Implantar a avaliação sistêmica do processo educacional da educação 
básica, com base nos indicadores existentes; 
Assegurar e estruturar em parceria com o governo do estado o 
transporte escolar aos alunos da rede pública; 
Implantar o CAQi - Custo Aluno Qualidade Inicial e o CAQ - Custo Aluno 
Qualidade que servirá como parâmetro para o financiamento da 
educação de todas as etapas e modalidades da educação básica; 
Ampliar o atendimento aos estudantes com deficiências (PcD), 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, através de parcerias com Entidades e Instituições 
acadêmicas; 
Reestruturar e renovar a educação especial, com a Implantação e 
efetivação de salas de recursos nas unidades escolares, capacitação e 
efetivação dos profissionais especializados para garantir o atendimento 
humanizado e de qualidade; 
Oferecer acesso à informática, cumprindo a responsabilidade de 
inclusão digital; 
Priorizar, no mínimo 30%,  a aquisição e consumo de alimentos, 
oriundos da agricultura familiar 
Viabilizar novo projeto da Escola Estadual 13 de Maio 
Viabilizar 2 escolas militares junto ao Governo do Estado 
Transformar a Escola Agrícola Municipal em escola técnica federal -IFMT 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
 
 
METAS CURTO PRAZO 
Apoiar as associações esportivas; 
Viabilizar parcerias público-privada para a implantação, incentivo e 
acompanhamento à prática esportiva de grupos específicos, como 
Terceira Idade, Portadores de Necessidades Especiais e outros; 
Criar programas em parceria com a Educação que estimulem a 
participação dos jovens esportistas; 
Estimular a utilização dos espaços esportivos para realização de 
campeonatos regionais e municipais; 
Fomentar a prática esportiva nos Distritos e nas áreas rurais; 
Apoiar a participação de atletas nos eventos regionais e nacional; 
Promover ações das várias atividades esportivas em comemoração ao 
dia do Esportista; 
Fortalecer as entidades desportivas do Município (associações) com 
cursos de capacitação; 
Manter em plenas condições de uso as estruturas esportivas; 
Fortalecer e criar programa de incentivo a prática de esportes nas 
comunidades; 
Implantar caravana esportiva nas comunidades rurais e bairros; 
Criar site exclusivo para Secretária Municipal de Esporte; 
Retorno da ginástica zumba; 
Retorno do mérito esportivo o objetivo de homenagear pessoas, atletas, 
entidades, e empresa que contribuíram com esporte em Tangará da 
Serra; 
Projeto esporte na escola: o projeto se caracteriza com uma proposta 
educacional de atividades esportivas de diferentes modalidades como 
vôlei, handebol, basquetebol, futsal e futebol de campo no 
oferecimento de atividade física esportivas envolvendo escola e 
comunidade, com o intuito de integração, cooperação, 
responsabilidade e saúde, entre seus participantes. 
Acompanhamento pelos profissionais da Secretária Municipal de 
Esporte ao item acima; 
Realização de Campeonatos nas diversas modalidades e faixas etárias 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Melhorar as estruturas esportivas nos bairros e Distritos; 
Viabilizar a implantação de academias ao ar livre, através de 
parceria com o Governo Federal e a Comunidade; 
Estimular o uso de bicicletas e ampliações de ciclovias; 
Integrar Tangará no Circuito de Corrida de Rua e do Esporte de Aventura 
do Estado; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Promover a formação de agentes sociais de lazer e esporte recreativo, 
com orçamento específico para esse fim. 
Adequar o vestiário do Estádio Municipal Porfirão; 
Manutenção dos campos de futebol nos bairros e comunidades da 
área rural e Distritos; 
Construção pista skate, atletismo com pista sintética, bicicross e 
ciclismo. 
Retorno dos jogos abertos, jogos comerciários e corrida de rua no 
aniversário de tangará; 
Implantar olimpíadas escolares, circuito de praia. 
Viabilizar recursos para compra de placar eletrônico e troca de piso para 
os ginásios poliesportivo; 
Implantar um centro olímpico das artes marciais na quadra do 
Formando Cidadão; 
Construção de alambrado aos redores do campo de futebol da Vila 
Olímpica. 
Adquirir uniformes para todas as modalidades: futsal, voleibol, 
basquetebol, handebol, futebol, atletismo. Pertencentes a seleção do 
município. 
Retorno do conselho municipal de esporte e lazer é órgão colegiado de 
caráter consultivo, deliberado, normativo, propositivo, fiscalizador, 
controlador, orientador, gestor, e formulador das políticas públicas de 
esporte e lazer. 
Realizar Cobertura da Arquibancada do Estádio Municipal Porfirão 

 
 
METAS LONGO PRAZO 
Viabilizar projeto para realização de convênio com o Governo Federal 
para a construção de arena multiuso para capacidade de 5.000 pessoas. 
(rodeio indoor, motocross, futsal, capoeira, judô, Karatê, basquetebol, 
voleibol e movimentos religiosos como acampamento e shows gospel); 
Viabilizar a construção de um Mini Estádio com campo alambrado, 
arquibancada e quadra de areia; 
Identificar área para construção da arena poli esportivo. 
Adquirir micro ônibus e van para transporte de atletas 
Viabilizar recursos para construção de uma piscina olímpica; 
Reforma do campo society Vila Horizonte 
Reforma do campo society Vila Araputanga 
Construção de 05 (cinco) quadras de areia 
Buscar espaço para praticantes de manobras radicais 
Ofertar vagas para estagiários através de parcerias 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
METAS CURTO PRAZO 
Criar e estruturar, efetivamente (com equipamentos/pessoal/normas), 
o Departamento de Recursos Humanos; 
Atuação conjunta da equipe de Recursos Humanos com a equipe da 
Secretaria de Coordenação e Planejamento no desenvolvimento de 
projetos específicos, com a finalidade de executar a referida meta; 
Envolver a equipe de TI e a empresa detentora do sistema de gestão 
pública integrada, no sentido de criar um cronograma de execução 
periódica de treinamentos específicos voltados para a 
operacionalização dos sistemas; 
Realizar, através da equipe de TI, o mapeamento e diagnóstico físico e 
técnico de todos os equipamentos de informática existentes; 
Criar (em conjunto com as secretarias correlatas ao tema) um 
cronograma (calendário) de atividades relacionadas às campanhas 
educativas e preventivas para os temas abordados na referida meta 
Envolver as equipes das secretarias pertinentes, no sentido de buscar 
modelos de projetos que possam ser adaptadas para implantação no 
município. 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Criar e estruturar, efetivamente (com equipamentos/pessoal/normas), 
o Departamento de Recursos humanos, o qual será responsável por 
realizar os diagnósticos relativos ao tema abortado na referida META. 

 Manter o quantitativo de serviços de internet “dedicada” sempre 
compatíveis com a necessidade operacional demandada pelo município. 
b) Manter Serviços de Sistema de Gestão Públicas ora contratados, 
exigindo que sejam sempre otimizados e atualizados conforme 
exigências contratuais. c) A partir do mapeamento dos equipamentos, 
adquirir, se for o caso, equipamentos de informática de ponta para 
serem disponibilizados às eventuais unidades administrativa 
demandadas; 
Identificar a demanda e, a partir daí, adquirir/locar/contratar 
equipamentos/empresa, capaz de executar a atividade abordada na 
referida META e/ou promover treinamentos específicos para execução 
própria da atividade; 
Exigir e fortalecer o envolvimento dos secretários e servidores com as 
ações de planejamento já definidas PDI; 
Manter Serviços de Sistema de Gestão Públicas ora contratados, 
exigindo que sejam sempre otimizados e atualizados conforme 
exigências contratuais; 
Verificar com a equipe de TI, se há iniciativas a serem adotadas e quais 
seriam estas iniciativas; 
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Acompanhar, fiscalizar e manter os serviços relacionados à MEDICINA E 
SEGURANÇA DO TRABALHO recentemente contratados; 
A partir da Criação e estruturação do Departamento de Recursos 
Humanos (que contará com profissional da área de Assistência Social), 
desenvolver o programa abordado na referida META; 
A partir da Criação e estruturação do Departamento de Recursos 
Humanos, em conjunto com a equipe do Departamento de Pessoal, 
desenvolver a análise e diagnóstico completo do quadro geral de 
servidores do município, e constituir (via Portaria ou Decreto) uma 
Comissão específica para esta finalidade em cujo documento constará, 
além das demais diretrizes, o prazo para início e término dos trabalhos. 
Criar banco de dados interativo, por meio da TI, com a finalidade de 
facilitar e agilizar a comunicação entre cidadão e a gestão pública. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 

 
 
METAS CURTO PRAZO 
Reduzir o prazo de aprovação de projetos 
Revisar o Plano Diretor 
Planejar o novo CPA 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Criar o banco de dados dos Indicadores Municipais; 
Implantar os Instrumentos Jurídicos Urbanísticos regulamentados pelo 
Plano Diretor; 
Criar o Banco de Projetos para a prospecção de recursos junto aos 
Órgãos Estadual e Federal; 
Realizar mapa aerofotogramétrico do município, área urbanizada e 
rural; 
Regularizar os loteamentos irregulares e demais áreas, para o 
incremento da receita e ordenamento territorial 
Realizar a regularização fundiária da zona urbana dos distritos 
Viabilizar a regularização fundiária rural em parceria com o governo do 
estado; 
Elaborar lei com projeção do sistema viário do município visando o seu 
crescimento ordenado, bem como promover a fluidez do tráfego. 
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7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 
TURISMO 

 
 
METAS CURTO PRAZO 
Integrar o Município nas ações de divulgação do potencial turístico do 
Estado; 
Apoiar ações para a divulgação da cultura mato-grossense 
Realizar parceria com entidades públicas e privadas para a realização 
de eventos de Turismo de Aventura; 
Promover capacitação para o segmento Turístico 
Atualizar o material de divulgação turística do Município e divulgar 
através de programa de comunicação 
Incentivar o lazer dos munícipes nas áreas turísticas; 
Estimular a expressão cultural respeitando as diferentes formas de arte; 
Levar e promove a cultura nos Bairros, Distritos e Comunidades Rurais 
em parceria com a comunidade e as instituições escolares. 
Incentivar e articular atividades culturais, esportivas e de recreação 
solidarias que promovam a convivência comunitária 
Fomentar parcerias com as Instituições acadêmicas para o 
desenvolvimento de cursos de empreendedorismo 
Criar um trade turístico 
Atualizar o calendário municipal de eventos 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Melhorar a acessibilidade nos pontos turísticos do Município com 
Sinalização e estradas adequadas ao tráfego turístico. 
Prospectar eventos turísticos para o Município em conjunto com a rede 
hoteleira e de alimentação; 
Apoiar iniciativas de implantação de estrutura em locais turísticos; 
Preservar o patrimônio cultural material e imaterial do Município; 
Integrar ao calendário cultural do Estado; 
Apoiar a realização das festas tradicionais do Município e valorizar os 
talentos locais 
Criar novos Pontos de Cultura; 
Renovar e Reestruturar o Centro Municipal de Cultura Pedro Alberto 
Tayano Filho, capacitando os agentes de cultura, equipamentos e 
reestruturando todos os setores, para garantir o atendimento de 
qualidade a todos os munícipes tangaraenses; 
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8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

 
 
METAS CURTO PRAZO 
Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social, as 
conferências e os fóruns de assistência social como instrumentos de 
controle social e espaço de expressão da vontade coletiva, contribuindo 
para a efetivação das diretrizes da Política Municipal de Assistência 
Social. 
Garantir a correta aplicação dos recursos destinados à Política Municipal 
de Assistência Social, correspondendo às demandas identificadas e com 
agilidade na execução dos recursos de cofinanciamento. 
Investir na capacitação dos atores da política pública de assistência 
social, a fim de se assegurar a melhoria da gestão, considerando todas 
as instâncias do sistema. 
Estabelecer de articulação entre a Secretaria Municipal de Assistência 
Social - SEMA com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 
Turismo para viabilização de inclusão no mercado de trabalho de 
usuários que concluíram cursos do PRONATEC. 
Priorizar a Proteção Social Básica, implementando os serviços 
oferecidos nas unidades dos CRAS, viabilizando estrutura necessária e 
adequados ao seu funcionamento, qualificação, modernização e 
ampliação da cobertura observados os princípios e diretrizes da Política 
Nacional da Assistência Social e NOB- RH/SUAS; 
Integração de serviços e benefícios através do acompanhamento pelo 
PAIF (Programa de atenção integrada à família) dos beneficiários do BPC 
(Benefício de Proteção Continuada e BF - Bolsa Família). 
Aprimorar os serviços de proteção para pessoas em situação de risco, 
como população de rua, mulheres vítimas de violências e crianças. 
Articular políticas municipais na área da educação, saúde, assistência 
social cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. 
Implantar o Centro de Múltiplo Uso – Parque linear às Margens do 
Córrego Figueira. 
Elaborar projeto para a proteção do jovem em situação de 
vulnerabilidade, integrado com Esportes, Educação, Turismo e Cultura. 
Apoiar portadores de câncer na obtenção de benefícios federais. 
Apoiar encontros quinzenais de idosos. 
Apoiar as atividades de atenção à mulher. 
Implantar atividades com foco especial na juventude e melhor idade. 
Identificar, através de ações integradas com CRAS e CREAS, a população 
que se encontra em situação de vulnerabilidade social. 
Dimensionar as equipes conforme legislação do SUAS além de 
equipamentos adequados, reformados e seguros. 
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Aprimorar os CRAS existentes por meio de capacitação continuada das 
equipes nas atividades socioeducativas tais como cultura do direito, 
prevenção de violações, participação popular e serviços de convivência 
e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de crianças, 
adolescentes, jovens e idosos. 
Desenvolver oficinas que tem como objetivo o fomento da renda 
familiar. 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Implementar a Lei municipal, que proponha critérios para a 
regulamentação da provisão de benefícios eventuais. 
Fortalecimento do trabalho em rede. 
Ampliar o acesso aos programas públicos das famílias em situação de 
vulnerabilidade econômica e social, fortalecendo a autonomia e 
cidadania dos munícipes. 
Ampliação de cobertura do centro convivência e fortalecimento de 
vínculos para crianças, adolescentes e jovens. 
Melhorar o Cadastro único (CAD ÚNICO), municipal atendendo as 
diretrizes dos programas de transferência de renda do Governo Federal, 
como: Bolsa Família e o benefício de prestação continuada aos idosos e 
as pessoas com deficiência de forma a ampliar o número de acesso aos 
programas. 
Ampliação da cobertura do PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos). 
Implementação da prestação de serviços de Proteção Social Especial 
através da qualificação dos serviços de Média Complexidade. 
Aprimorar os programas habitacionais, de forma a garantir o pleno 
atendimento da população em conformidade com as políticas públicas 
municipais e federais de habitação. 
Identificar, através de ações integradas com CRAS e CREAS, a população 
que se encontra em situação de vulnerabilidade social. 
Oferecer trabalho técnico para análise das demandas dos usuários, 
orientação individual, grupal e encaminhamento a outros serviços 
socioassistenciais das demais políticas públicas que possam contribuir 
na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às 
situações de violência. 
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9 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 

 
 
METAS CURTO PRAZO 
Fomentar o Turismo de Negócio no Município; 
Contribuir para a criação e formalização de microempresas; 
Identificar e auxiliar as empresas, com dificuldade na participação 
nos processos licitatórios municipais e regionais; 
Fomentar parcerias com as Instituições acadêmicas para o 
desenvolvimento de cursos de empreendedorismo; 
Concretizar os projetos de doação de áreas em andamento 
Fomentar créditos para pequenas empresas 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Integrar o Município nos projetos de desenvolvimento econômico do 
Governo Estadual; 
Fortalecer a Política Pública Municipal de Economia Solidária 
estimulando a produção, consumo e comercialização através do 
associativismo e cooperativismo; 
Apoiar os micros empresários e os empresários individuais; 
Tomar todas as providências necessárias para viabilizar o 
funcionamento do aeroporto municipal; 
Aprovar novos projetos de doação de terrenos a empresários 
tangaraenses 
Fomentar junto à empresários locais a implantação de indústrias 
Elaborar estudo econômico do município, com diagnóstico e 
oportunidades 
Criar banco de dados interativo, por meio da TI, com a finalidade de 
facilitar e agilizar a comunicação entre cidadão e a gestão pública. 
Atualizar as legislações pertinentes ao incentivo fiscal e construção civil 
visando novos investimentos. 
Elaborar uma cartilha digital com orientações das legislações 
pertinentes ao incentivo e construção civil. 
Implantação de (02) dois Pórticos nas entradas da cidade. 
Identificar e fomentar as tecnologias produtivas das diversas áreas, em 
parceria com as Universidades e demais instituições, com o objetivo de 
fortalecer o parque tecnológico de Tangará da Serra/MT. 

 
 
METAS LONGO PRAZO 
Promover os Arranjos Produtivos Locais inovadores – APL, identificando 
as matérias primas disponíveis e as atividades necessárias. 
Dotar de infraestrutura os Distritos Industriários. 
Fomentar a instalação de novas indústrias e apoiar as já existentes. 
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Implementar a política de fortalecimento e desenvolvimento de agro- 
indústrias (couro, algodão, agricultura, alimentícios, fruticulturas, e 
outras). 
Incentivar a instalação de indústrias na Rod. MT 358, do trecho do Anel 
viário até o Distrito de Progresso. 
Fomentar a produção de energia renovável (solar) 
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 
 
 
METAS CURTO PRAZO 
Implementar ações de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a 
fim de promover a segurança e a fluidez. 
Manter a padronização de acessibilidade em calçadas e passeios 
públicos. 
Prover ações de educação para o trânsito de modo a reduzir o número 
de acidentes nas vias públicas do município. 
Restaurar a pavimentação asfáltica das vias públicas do Município – 
Operação Tapa buraco.  
Restaurar a pavimentação asfáltica das vias públicas do Município – 
Operação Recapeamento. 
Realizar a limpeza das bocas de lobo, de forma evitar alagamentos nas 
vias e a contaminação dos córregos. 
Reativar a limpeza mecânica de ruas e avenidas. 
Criar corredores alternativos para melhorar a mobilidade urbana. 
Instalar semáforos em pontos estratégicos para ordenar o trânsito e 
segurança para os usuários. 
Manutenção com patrolamento da malha viária rural, nos meses de abril 
e setembro. 
Construção e limpeza de esgotos (bigodes); e limpeza dos aceiros nas 
estradas rurais. 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Implementar a readequação de estradas rurais integradas com a 
conservação de solo por bacias e micro bacias hidrográficas. 
Realizar a construção do prolongamento da Avenida Tancredo Neves 
até a Av. Zelino Lorenzetti; 
Melhorar o transporte coletivo, bem como construir pontos de ônibus e 
demais serviços e estruturas necessárias ao atendimento do cidadão; 
Elaborar projeto de expansão e melhoramento das galerias de águas 
pluviais já existentes de modo a comportar todo o fluxo de águas das 
chuvas, evitando transtornos e alagamentos das vias públicas; 
Readequação e reforma da malha viária rural, facilitando o transporte 
escolar e escoamento da produção. 
Viabilizar o término da duplicação do Anel Viário; 
Melhorar e implantar Iluminação Pública nos bairros para coibir ações 
de criminalidade e vandalismo; 
Fazer a infraestrutura necessária nos distritos, protegendo e adequando 
o meio ambiente, como preservação das nascentes com destinação 
correta das águas pluviais; 
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Instalação do eco pontos e fortalecimento da coleta seletiva nos 
Distritos, visando diminuir o impacto do descarte dos resíduos sólidos 
junto ao meio ambiente especialmente as nascentes. 
Concluir obras do aeroporto municipal 
Reorganizar as linhas de transporte coletivo 
Implantar avenida entre a Avenida da Paz e Unic. 
Implantar avenida da Unic a rotatória da Lions Internacional com a 
Avenida Ismael José do Nascimento. 
Implantar avenida ligando o batalhão da PM, passando pelo Jardim dos 
Ipês até a Av. Virgílio Favetti. 
Viabilizar junto ao Governo do Estado a construção de anel viário entre 
Unemat/São José/Estrada da Deciolândia. 
Viabilizar a construção de duas trincheiras no anel viário, sendo no 
trevo do Alto da Boa Vista e outra na interseção da Avenida Virgílio 
Favetti. 
Viabilizar pavimentação asfáltica na estrada de acesso do frigorífico de 
suínos 
Viabilizar pavimentação asfáltica na estrada do Aterro Sanitário 

 
 
METAS LONGO PRAZO 
Manter a infraestrutura urbana em perfeitas condições, como praças, 
parques, jardins, guias e sarjetas e calçadas públicas; 
Viabilizar o novo Terminal Rodoviário no anel viário com a Estrada 5. 
Readequar o Terminal Rodoviário existente, para Terminal de 
transporte coletivo urbano; 
Implantar ciclovias no perímetro urbano. 
Implantar a Avenida Alvadi Monticelli com pista dupla no trecho entre a 
Avenida Tancredo Neves até a rotatória do anel viário/Alto da Boa Vista. 
Viabilizar em conjunto com o Governo Estadual a duplicação dos 
seguintes trechos: Entre a UNEMAT (Universidade Estadual de Mato 
Grosso) e a Serra Tapirapuã; Residencial Dona Júlia à Comunidade 12. 
Viabilizar tubulação/canalização do córrego seco na Vila Horizonte a 
partir da rua 24. 
Viabilizar tubulação/canalização do córrego Araputanga do Jardim 
Santa Lúcia até a Av. Nilo Torres e demais trechos críticos existentes; 
Viabilizar a duplicação da Rua 19 até o início da Av. Inácio Bitencourt 
(trecho conhecido como descida da Vila Goiana). 
Viabilizar a construção de um parque/lago entre a Rua 26 e a Av. 
Tancredo Neves no leito do córrego São Jorge, Buritis e Afluentes; 
Construir o Centro Político Administrativo (Prefeitura e Câmara 
Municipal). 
Concluir a duplicação da Avenida Nilo Torres até o anel viário até a linha 
12. 
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
 
 
METAS CURTO PRAZO 
Realizar ações em conjunto com os produtores locais de forma a 
melhorar a produção e reduzir custos dos produtos; 
Realizar parcerias pública privada com instituições com reconhecido 
conhecimento em inovações tecnológicas e agrícolas; 
Promover o fortalecimento da agricultura familiar através da 
organização dos produtores em associações e cooperativas de acordo 
com as tecnologias sociais da Economia Solidária; 
Implementar rede de capacitação e assistência técnica municipal 
Apoio na regularização ambiental (CAR e Licenciamentos Ambientais) 
Sensibilização e capacitação da comunidade para aproveitamento e 
consumo de alimentos naturais ou semi processados 
Fomentar a agricultura familiar 
Aderir ao novo programa de regularização fundiária do governo federal 
Intensificação em pesquisa na área de genética animal 
Apoiar a interatividade com órgãos e entidades, tais como: UNEMAT, 
EMPAER, INDEA, SEAF, SIF,  
INCRA e IFMT. 
Fomentar e Facilitar o acesso ao crédito agrícola. 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Incentivar a pecuária leiteira de forma a ampliar o volume produzido e 
comercializado no Município; 
Fomentar o plantio de espécies de frutas tropicais adaptadas ao clima 
e ao solo; 
Incentivar a piscicultura; 
Elaborar Plano de Desenvolvimento do Cinturão Verde Municipal; 
Implantar e incentivar a participação do jovem do campo ao ingresso 
em curso superior (EAD), com acesso a internet no campo como forma 
de fomentar a produção da agricultura familiar sustentável, com 
parceria do governo Estadual; 
Realizar convênios junto ao Governo Estadual e Federal para aquisição 
de equipamentos como Patrulhas Mecanizadas, cafeicultura, mini 
laticínios e demais seguimentos para atender os pequenos produtores; 
Revitalizar os espaços públicos que comercializam os produtos da 
agricultura familiar; 
Superar 30% a aquisição e consumo de alimentos, oriundos da 
agricultura familiar na merenda escolar, bem como na alimentação 
fornecida pela rede municipal de saúde. 
Incentivar e desenvolver as cadeias produtivas: Hortifrutigranjeiros, 
Cafeicultura, Leite e derivados, Derivados de Carne, Frangos e Ovos 
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Caipiras, Apicultura e Meliponicultura, Derivados da Cana de açúcar, 
Piscicultura, Doces e Geleias, Panificação 
Estimular a produção agroecológica e orgânica 
Promover a agro industrialização 
Fortalecer e ampliar o programa de aquisição direta de alimentos (PNAE-
PAA) 
Construir um Ceasa Municipal 
Revitalizar a estrutura física da feira municipal 
Implantação e manutenção de canteiros de plantas medicinais e com 
propriedades funcionais para a saúde, nas unidades de saúde; 
Realização de multiação na zona rural e nas feiras do município, visando 
apresentar inovações tecnológicas nas áreas de produção e 
comercialização de produtos, bem como realização de ações sociais e 
assistenciais. 
Realização de evento anual gastronômico e artesanal, destinado a 
fomentar a comercialização de produtos processados oriundos da 
agricultura familiar e do artesanato local. 

 
 
METAS LONGO PRAZO 
Facilitar o acesso ao crédito agrícola 
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
 
 
METAS CURTO PRAZO 
Promover a revitalização e utilização saudável dos espaços públicos e 
naturais 
Desenvolver programas de consumo consciente nas escolas, 
diminuindo os resíduos e desperdícios; 
Desenvolver programas educativos ambientais junto à comunidade 
escolar que contemplem atividades externas, priorizando a reciclagem 
e o consumo consciente com a finalidade de diminuir os resíduos 
domésticos; 
Desenvolver junto a Administração Municipal atividades para a 
conscientização ambiental e de diminuição de resíduos; 
Elaborar Plano de Gestão do Parque Figueira e áreas de preservação 
Fortalecer o COMDEMA e regulamentar os dispositivos do Código 
Municipal de Meio Ambiente. 
Sensibilizar e capacitar a comunidade para o uso racional de bens, 
produtos e materiais de consumo 
Incentivar a comunidade a promover o descarte de bens e produtos de 
modo solidaria e ambientalmente correto 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Prospectar alternativas científica e tecnológica para a diminuição do 
impacto ambiental na disposição dos resíduos domésticos e industriais; 
Implantar mecanismos de aceleração de recarga dos lençóis freáticos, 
drenos infiltradores; 
Elaborar mapa temático das áreas hidrográficas e de contribuição para 
as micro bacias na prevenção de alagamentos nos logradouros, e, no 
subsídio informativo para o desenvolvimento de programas de limpeza 
dos córregos do Município; 
Realizar parceria com a comunidade acadêmica para o desenvolvimento 
de projetos que visem a qualificação das empresas no descarte dos 
resíduos 
Criar banco de mudas para o reflorestamento das matas ciliares e 
recomposição de áreas degradadas irregularmente 
Incentivar a recuperação e conservação de mananciais e nascentes 
Promover a utilização dos efluentes das atividades produtivas e de 
esgoto doméstico tratado em fertirrigação e produção de biogás; 

 
 
METAS LONGO PRAZO 
Promover a recuperação de APP´s com SAF´S – Sistemas Agroflorestais 
Criar corredores de biodiversidade municipais 
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Incentivar a criação de RPPNS – Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural 
Estimular a implantação de sistemas de reuso de água da chuva urbano 
e rural 
Implantar micro bacias nos Rios Queima-Pé e Ararão 
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13 - SAMAE 
 
 
METAS CURTO PRAZO 
Elaborar Plano de Gestão dos Recursos Hídricos do Município; 
Capacitação e sensibilização da comunidade para o uso racional de 
água e energia, principalmente nos equipamentos públicos e nas 
escolas municipais. 
Perfurar poço artesiano públicos nos Distritos de Progresso e são 
Joaquim do Bocha, visando garantir o abastecimento com água 
tratada a toda população local; 
Construção de reservatórios de água com capacidade na Gleba 
Triângulo 
Mapear e incentivar a conservação de áreas de nascentes da bacia do 
Queima-Pé; 
Elaborar Programa de Consumo Racional de Água; 
Atualizar o Plano de Saneamento Básico; 
Ampliar o programa de reciclagem de resíduos sólidos 
Perfuração de novos poços artesianos públicos profundos; 
Implantação de 3 novas represas no Córrego Russo; 
Dragar a nascente do rio Queima-Pé; 
Implantação de 1 nova represa no Córrego Estaca; 
Limpeza das represas existentes no rio Queima-Pé  e a inclusão de 
comportas; 
Implantação de Drenos para infiltração de água; 
Alteamento dos aterros das represas para aumentar a armazenagem de 
água; 
Utilização do emissário do Ararão; 
Campanhas de conscientização nas escolas e para a população; 
Adesão de produtores no PSA 
Estação compacta da ETA no Ararão; 
Escavação da represa Citina. 
Construir muro de contenção do aterro da represa Citina 
Interligação do reservatório do Valência na rede de distribuição e 
implantação de uma nova rede distribuição. 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Incentivar as inovações técnicas no aproveitamento de águas de chuva, 
em conjunto com a Secretaria de Planejamento; 
Implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Integrado 
Coletiva Seletiva (PMGRS), em parceria com o SAMAE; 
Fortalecer o Programa Municipal de Coleta Seletiva buscando reduzir a 
destinação para o aterro sanitário ampliando a comercialização de 
materiais recicláveis; 
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Potencializar a Cooperativa de Catadores incentivando empresas a 
entrar nesse ramo de negócio para aproveitamento de resíduos, de 
descarte de sobra de construção, aproveitamento do óleo de cozinha e 
destinação de eletrônicos em cooperativas etc. 
Intensificar o combate da perda de água durante o processo de 
distribuição, melhorando assim a rentabilidade da empresa e o volume 
de água disponível; 
Atualizar os mapas temáticos das redes de distribuição de água e 
esgoto; 
Ampliar os pontos de descarte de resíduos sólidos; 
Concluir e ampliar a quantidade de Reatores Anaeróbios (UASB) e 
lagoas de tratamento de esgoto; 
Concluir e ampliar a rede coletora de esgotamento sanitário 
realizando suas interligações com a ETE; 
Identificar e iniciar a preservação e a recuperação das matas ciliares e 
nascentes; 
Implantar a preservação de micro bacias dos Rios Queima-Pé e Ararão; 
Readequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto; 
Implantação das curvas de nível; 
Adequação das estradas; 
Construção de caixas e cordões nas nascentes dos rios e implementar 
drenos; 
Buscar recursos federais para financiamento; 
Fazer estudo geológico do município; 
Poços artesianos nos loteamentos. 

 
 
METAS LONGO PRAZO 
Promover a utilização dos efluentes das atividades produtivas e do 
esgoto doméstico tratado em fertirrigação e produção de biogás 
Construção da captação e adutora de agua do rio Sepotuba até a 
ETA; 
Ampliação da estação de tratamento de água; 
Estruturar capacitação de distribuição de água no Distrito de São Jorge 
e comunidade da Triangulo. 
Elaborar e implantar medidas para o controle da contaminação do lençol 
freático e dos córregos; 
Ampliar a cobertura da rede de abastecimento de água na área 
urbana e rural; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
 
 
METAS CURTO PRAZO 
Desenvolver estudos e estabelecer normas com o objetivo de 
aperfeiçoar os processos e padrões orçamentários; 

 
 
METAS MÉDIO PRAZO 
Ampliar a autonomia do Município com a modernização da 
administração tributária, criando mecanismos de controle da evasão de 
receita; 
Manter atualizado o cadastro imobiliário; 
Definir e executar políticas de incentivo à instalação de empresas no 
Município; 

 
 
METAS LONGO PRAZO 
Desburocratizar o sistema, garantindo a agilidade nos processos, 
viabilizando a política de modernidade nos setores orçamentários, 
de acordo que estabelece e possibilita as legislações específicas. 

 
 
 


