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APRESENTAÇÃO

Em respeito aos eleitores inscritos na 41ª Zona Eleitoral, no Município de 

Niquelândia, à Norma Jurídica e à Justiça Eleitoral, apresentamos um resumo 

do nosso Plano de Governo, esculpido em um alentado documento de 528 

páginas, onde delineamos as nossas propostas em 1 plano geral, 41 planos 

setoriais, 168 programas e 236 projetos, como propostas para discussão pela 

nossa sociedade.

O Plano Niquelandense de Desenvolvimento Integrado é uma proposta 

de planejamento de longo prazo, a ser desenvolvida nos próximos 15 anos, 

preparando o nosso município para a efeméride dos seus 300 anos de fundação, 

que se dará a 19 de março de 2035, quando se comemorará a chegada do 

primeiro ser humano da civilização europeia a colocar os seus pés neste vasto 

e rico território da hoje Mesorregião Norte do Estado de Goiás.

O Plano Niquelandense de Desenvolvimento Integrado e Sustentável, se 

inspirou no seu congênere, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

-PMDI, a mais moderna experiência de planejamento de longo prazo, que 

grandes benefícios vêm trazendo para a gente mineira.

Instrumento peculiar da Constituição do Estado de Minas Gerais, o PMDI, tem 

garantido aquele Estado políticas públicas integradas de promoção do seu 

desenvolvimento e uma benéfica continuidade administrativa pautada no 

desenvolvimento socioeconômico integrado e tecnológico, com incremento 

das cadeias produtivas, assim como a superação das desigualdades sociais e 

regionais, o mesmo efeito que esperamos gerar com o nosso PNDIS.
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Jean Carlos Antunes Cintra                                                                                       Edimilson Nunes 

PLANO NIQUELANDENSE DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO E SUSTENTÁVEL-NIQUELÂNDIA 300 ANOS

MISSÃO 
O Plano Niquelandense de Desenvolvimento Integrado – PNDI tem como 

missão contribuir para o desenvolvimento do Município de Niquelândia, 

promovendo a valorização do ser humano que aqui vive, em harmonia com o 

meio ambiente, promovendo a qualidade de vida das pessoas, famílias e das 

suas diversas comunidades do meio urbano e do meio rural.

VALORES
O Plano Niquelandense de Desenvolvimento Integrado impregnará nos gestores 

públicos do PNDI e seus planos setoriais e comunitários, bem como em seus 

destinatários os valores da integridade, da ética, da inclusão, da participação, 

do cuidado com o meio ambiente, a preservação de nossa cultura como legato 

positivo para as próximas gerações.

VISÃO DE FUTURO
O Plano Niquelandense de Desenvolvimento Integrado tem como Visão de 

Futuro, fazer com que todos os moradores do Município de Niquelândia sintam 

ORGULHO DE SER NIQUELANDENSE.

PRINCÍPIOS
Foco nos resultados;

O reconhecimento do cidadão e da cidadã como geradores de empregos, 

rendas e riquezas e não o Poder Público;

Estimulo à inovação, garantia e proteção à propriedade, inclusive à intelectual; 

Descentralização das decisões do Poder Público para o mais próximo possível 

do cidadão e da cidadã;

Simplificar e dar maior clareza e transparência para as ações do Poder Público 

Municipal e às relações deste com os cidadãos e as cidadãs do município;

Assim, tem esse alentado resumo do nosso Plano de Governo, o objetivo 

primordial de demonstrar à sociedade niquelandense os nossos propósitos, 

quando aceitamos deixar as nossas atividades profissionais, para aceitarmos 

o desafio de assumirmos uma prefeitura tecnicamente em estado falimentar, 

para promovermos a sua recuperação e depois disso, o desenvolvimento 

integrado e sustentável.

O que foi determinante para que eu, Jean Cintra, aceitasse o desafio de 

concorrer ao cargo de prefeito e, fundamental para que eu, Sargento Nunes, 

aceitasse concorrer ao cargo de vice-Prefeito, foi tomar conhecimento dos 

vexaminosos índices de desenvolvimento municipal de Niquelândia e constatar 

que ostentamos a vergonhosa posição de número 5.010º lugar, entre os 5.570 

municípios brasileiros e o número 215º entre os 246 municípios do Estado de 

Goiás, em matéria de desenvolvimento municipal, e o pior de tudo, somos 

o município com a maior dívida pública proporcional à sua capacidade de 

pagamento no Brasil.

Esses índices nos tiraram de nossa zona de conforto e nos fez deixar de lado o 

conforto de nossos lares e irmos para ruas, denunciarmos essa situação e nos 

debruçarmos sobre as possíveis soluções desses problemas, buscando em um 

alentado Plano de Governo, despertar na população o sentimento da indignação 

e a irresistível vontade de mudar esse caótico quadro socioeconômico que 

não gera nenhuma perspectiva de desenvolvimento, para a atual, e o que é 

pior, nem para AS FUTURAS GERAÇÕES.
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Integração entre o setor público e as instituições da sociedade, por meio de 

ações e informações transparentes e compartilhadas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Governo Eficiente e Inovador a Serviço das Pessoas e não dos Grupos;

Governo com foco em suas responsabilidades essenciais;

Governo Focado na Transformação da Economia Niquelandense em um 

ambiente de desenvolvimento econômico capaz de ser protagonista do 

desenvolvimento local e regional;

Governo com alto grau de investimento, reconhecido pelas instituições de 

avaliação da gestão pública, por ter uma gestão fiscal sustentável.

OBJETIVOS GERAIS 
Transformar o Município de Niquelândia em um dos municípios de melhor 

qualidade de vida do Estado de Goiás;

Transformar o Município de Niquelândia no mais competitivo da Mesorregião 

Norte do Estado de Goiás;

Cumprir, até 2035, todos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

esboçados pela Organização das Nações Unidas – ONU e esboçados nas metas 

e indicadores neste plano, propostos como desafios para todos os governantes 

do mundo, neste limiar de século;

Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tendo como 

norte a transformação atual gestão caótica do município, na mais eficiente 

gestão pública em apenas 5 anos, a contar da data da posse dessa nova gestão;

Elevar a eficiência e a eficácia das políticas públicas adotadas pelo município, 

visando acelerar a evolução do desempenho da Prefeitura de Niquelândia, 

em áreas como saúde, educação, desenvolvimento econômico, infraestrutura, 

justiça, segurança pública, finanças e gestão pública;

Alinhamento e atuação integrada com os demais níveis de governo, com os 

demais governos municipais da mesorregião em que o município está inserido;

Qualificação e honestidade na aplicação de recursos financeiros, estruturais e 

humanos, destinados a superarem os desafios a que estamos expostos;

Disseminar práticas e capacitar equipes internas e os agentes da sociedade 

integrados para a boa formulação e execução das políticas públicas em 

melhores patamares de desempenho;

Adoção e melhora continua de indicadores para todas as políticas públicas 

desenvolvidas;

Fomentar novos mecanismos de participação e controle social;

Adoção de um novo modelo de gestão municipal por meio do estimulo a 

uma profunda reforma da Lei Orgânica do Município e uma moderna reforma 

administrativa no Poder Executivo;

Reduzir as disparidades entre as diversas regiões do município e lutar pela 

redução das disparidades regionais entre a Mesorregião Norte do Estado de 

Goiás e as demais mesorregiões do Estado. 
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1 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
A PRIMEIRA INFÂNCIA

Plano Municipal das Políticas Públicas da Primeira Infância

Na área da Saúde:

• A Saúde Materno – Infantil;

Na área da Segurança Alimentar e Nutricional:

• O combate à desnutrição e a obesidade infantil, bem como os demais 

transtornos alimentares na infância; 

Na área da Educação:

• A Educação Infantil, incluindo o respeito ao direito de brincar;

Na área da Assistência Social:

• O combate à pobreza;

• O direito da criança à convivência familiar e comunitária;

• A garantia da realização de ações de assistência social à família e a criança;

• A promoção da cultura da infância e para a infância;

• A promoção do direito de brincar e ao lazer;

• A promoção do direito a interação no espaço público e ao meio ambiente 

sustentável;

• A promoção da proteção contra toda a forma de violência e a prevenção 

de acidentes;

• A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva voltada às crianças e 

a exposição precoce aos meios de informação e comunicação.

Ações Multidisciplinares em Favor da Primeira Infância

No Setor de Educação: 

• A elaboração de projetos que visem a captação de recursos financeiros 

visando a universalização da educação infantil para crianças de 4 (quatro) 

e 5 (cinco) anos;

• A elaboração de projetos que visem a captação de recursos financeiros 

visando ao atendimento total na creche para crianças de 0 (zero) a 3 (três) 

anos segundo a demanda na zona urbana e na zona rural, priorizando as 

situações de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidade social e riscos ao 

desenvolvimento;

• A elaboração de projetos que visem a captação de recursos financeiros 

visando a promoção da educação integral, considerando a indissociabilidade 

entre o cuidar e o educar, tendo as interações e o brincar como eixos 

estruturantes;

• A elaboração de projetos que visem a captação de recursos financeiros 

visando a melhoria das instalações das creches e pré-escolas e a aquisição de 

equipamentos que obedeçam aos padrões de infraestrutura estabelecidos 

na legislação, com profissionais qualificados e materiais pedagógicos 

adequados a proposta pedagógica participativa e periodicamente avaliada;

• A elaboração de projetos que visem a captação de recursos financeiros 

visando a melhoria da qualidade e o aumento da quantidade da alimentação 

escolar, visando a adequação da mesma às necessidades de desenvolvimento 

em cada fase da vida da criança, durante a primeira infância;

• A elaboração de projetos que visem a captação de recursos financeiros com 

objetivo de promover a ampliação do acervo de livros infantis, brinquedos e 

outros materiais de apoio às práticas pedagógicas nas escolas de educação 

infantil e creches;

• A elaboração de projetos que visem a captação de recursos financeiros 

para ampliar o acesso a tecnologias que promovam a aprendizagem, com 

abordagens apropriadas para a respectiva faixa etária, do ponto de vista 

pedagógico;
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• A atenção diferenciada para as estudantes gravidas e mães de bebes;

• A formação permanente do pessoal lotado nos órgãos educacionais, 

incluindo o preparo para a atuação intersetorial.

 

No Setor da Saúde:

• A realização de ações durante o pré-natal que preparem e aparem as 

gestantes e as   orientem sobre o crescimento e o desenvolvimento saudável 

do bebê e da criança pequena;

• No processo de humanização do atendimento em saúde previsto neste 

Plano Niquelandense de Desenvolvimento Integrado, promover a atenção 

humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério;

• A criação de uma legislação municipal que promova nas empresas e no 

serviço público visando a promoção do aleitamento materno no local de 

trabalho, com base nas diretrizes da maternidade da Organização Mundial 

do Trabalho;

• A elaboração de projetos que visem a captação de recursos financeiros com 

objetivo de implementar os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento 

Materno” na maternidade, incluindo a criação de um Banco de Leite 

Humano, com a finalidade de fornecer leite materno para recém-nascidos 

doentes e vulneráveis;

• A promoção do aconselhamento qualificado para amamentação, em todas 

as unidades de saúde;

• A aproximação das unidades de saúde das comunidades inseridas nas 

circunscrições comunitárias de saúde de que são referências, incentivando 

a criação de redes comunitárias de estimulo e apoio a amamentação;

• A garantia de acesso ao exame de diagnóstico precoce de gravidez, ao pré-

natal com profilaxia de prevenção de doenças e tratamento das doenças 

diagnosticadas, ao atendimento que aborde a dimensão emocional da 

gestante e sua família, visita à unidade de saúde de referência e estimulo a 

formação da rede comunitária de desenvolvimento da parentalidade;

• A criação de mecanismos e o desenvolvimento de ações de prevenção, 

detecção precoce e tratamento imediato das doenças prevalentes na 

primeira infância;

• A ampliação dos exames de rotinas da saúde bucal, ocular e auditiva, bem 

como a orientação a respeito das doenças mais frequentes na infância;

• A garantia de vacinas para toda população infantil, conforme as 

recomendações do Ministério da Saúde;

• A elaboração de projetos que visem a captação de recursos financeiros com 

objetivo de promover a informatização do sistema de registro e cadastro da 

carteira de vacinação e unificação dos dados nos diversos serviços de saúde, 

com acesso aos dados por todos os órgãos municipais que promovam o 

atendimento das crianças na primeira infância e aos familiares, se solicitado;

• A orientação aos familiares sobre a parentalidade, especialmente:

• O aleitamento materno e alimentação complementar saudável;

• A formação de vínculo afetivo;

• O crescimento e desenvolvimento infantil integral;

• Os cuidados especiais com crianças com transtorno global de 

desenvolvimento;

• As formas de prevenção de acidentes; e 

• Promover ações que orientem aos pais para que promovam em seus filhos 

processos educacionais sem uso de castigos físicos, conforme preceitua a 

Lei Federal Nº 13.010 de 26 de junho de 2014, dentre outras legislações;

• A realização de estudos visando a elaboração e disponibilização de 

protocolos e instrumentos de atendimento familiar que orientem e apoiem 

a formação de competências familiares promotoras do desenvolvimento 

integral;

• A formação permanente dos profissionais de saúde nas seguintes áreas:

• Detectar indícios de violência física, sexual e/ou psicológicas em crianças 

por eles atendidas;

• Apoio e orientação a professores e servidores da educação para a detecção 

precoce de violências contra alunos da Rede Pública e das escolas privadas;



/ 14 / / 15 /

• Preparo dos mesmos para o desenvolvimento de ações Intersetoriais;

• Outras ações correlatas.

 

No Setor da Assistência Social:

• O apoio à formação, fortalecimento ou restauração do vínculo afetivo entre 

a criança, a família e a comunidade, com programas específicos para os 

casos em que a criança esteja em abrigo ou em programas de proteção 

social;

• A adoção de medidas sociais preventivas e a implantação de um programa de 

atendimento à criança na primeira infância em situações de vulnerabilidade 

e risco pessoal e/ou social;

• A priorização da implementação do Programa Família Acolhedora, nos 

termos do artigo 34, da Lei Federal Nº 8.069/90 e da Resolução Nº 145, de 

15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS

• O apoio e estimulo a participação das famílias em redes comunitárias 

de proteção e cuidados da criança em seus contextos sociofamiliar e 

comunitária;

• O estimulo e a orientação às redes comunitárias retromencionadas visando 

capacitar os seus integrantes para promoverem a notificação de toda forma 

de violência contra as crianças e a adoção de medidas educativas visando 

ao respeito e ao cuidado integral na primeira infância;

• A promoção da cultura de paz, como forma de redução da violência;

• A formação permanente do pessoal lotado nos órgãos de assistência social, 

incluindo o preparo para a atuação intersetorial.

2 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
AS MULHERES

Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres 

• Contribuir para a universalização do acesso aos direitos das mulheres 

para todas as mulheres do nosso município, por meio de atividades de 

conscientização das mesmas sobre os seus direitos;

• Contribuir para aumentar a presença de mulheres, com representatividade 

de sua diversidade, nos espaços de poder no município e em suas estruturas 

de governo, fortalecendo assim o processo democrático;

• Promover os direitos e a autodeterminação da mulher, por meio da promoção 

de igualdade de condições e de oportunidades no mundo do trabalho e do 

empreendedorismo e protagonismo econômico;

• Fortalecer os pilares sociais da Administração Municipal – Saúde, Educação 

e Comunicação- como instrumentos para a construção da igualdade de 

direitos entre os gêneros;

• Promover o conhecimento da mulher sobre os seus direitos nas suas relações 

pessoais, no direito à saúde integral, considerando a sua diversidade, em 

todas as fases do ciclo da vida;

• Constituir o Município de Niquelândia como um território livre da violência 

contra a mulher; 

• Promover a vivência plena, segura e com acesso das mulheres aos espaços 

de poder na sociedade, com a valorização de sua contribuição na vida 

econômica, social, política e cultural e em outros campos da vida municipal;

• Ampliar os espaços das mulheres no Sistema Municipal de Participação e 

Controle Social da Administração Pública Municipal em todos os seus dois 

níveis, a saber, no comunitário e no municipal.
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Participação da Mulher na Vida Pública, na Promoção da Melhoria da 

Administração Pública, no Aprimoramento da Democracia e no Aumento 

dos Níveis de Transparência da Gestão

• Ampliar e Fortalecer a presença de mulheres nos espaços de poder na 

Prefeitura de Niquelândia.

• Criar e fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.

 

Ações:

• Realizar atividades que promovam o empoderamento das mulheres e 

estimulem a sua participação nos espaços de poder e de decisão, por 

meio de instrumentos de mobilização social e de garantia de presença das 

mulheres na composição equânime dos cargos de gestão da Administração 

Pública Municipal;

• Realizar as conferencias comunitárias e municipais de políticas públicas para 

as mulheres, bienalmente, as primeiras em todos os distritos comunitários e 

as municipais na Sede do Município;

• Orientar e apoiar as Intendências Comunitárias na realização das suas 

conferências comunitárias de políticas públicas para as mulheres;

• Realizar a capacitação das delegadas das conferências comunitárias, para 

a participação na Conferência Municipal de Políticas Públicas para as 

Mulheres;

• Inserir na proposta de lei da Reforma Administrativa a obrigatoriedade de 

que no mínimo 50% (cinquenta por cento) do Orçamento Municipal venha 

ser gerido por órgãos comandados por mulheres.

• Realizar campanhas informativas com a finalidade de esclarecer a sociedade 

sobre esse dispositivo legal na referida proposta de lei.

• Garantir às mulheres titulares desses espaços de poder o efetivo controle 

do orçamento que estão a elas submetidos.

• A criação, na Ouvidoria Geral do Município, do Observatório de Gênero no 

Município de Niquelândia, de maneira a produzir, sistematizar, conservar e 

divulgar dados estatísticos referentes ao equilíbrio do poder entre homens 

e mulheres na Prefeitura Municipal , nas atividades públicas e privadas, com 

vistas a estimular as mulheres a lutar por seus espaços nesses espaços, 

bem como observar os atendimentos às mulheres em órgãos públicos e 

nas empresas privadas, garantindo a ampliação das políticas de promoção 

das mulheres em todas as cenas da vida municipal, bem como subsidiar o 

monitoramento das planos, programas e projetos de políticas públicas para 

as mulheres, garantindo novos avanços.

• Mapear, sistematizar e dar ampla publicidade aos dados gerais sobre a 

igualdade de gênero no Município de Niquelândia, considerando todas as 

perspectivas vivencias pessoais tais como as étnico-raciais, nacionalidade, 

de orientação sexual, de identidade de gênero e as pessoas com deficiência. 

Ações:

• A realização de levantamentos e sistematizações de dados e pesquisas 

sobre as temáticas;

• A realização de pesquisas sobre as legislações existentes sobre a temática, 

tanto na prefeitura, as leis, quanto na Câmara Municipal, sobre proposições 

legislativas;

• Apresentar os dados e seus indicadores em formato aberto e acessíveis a 

todos.

• Mapear, sistematizar e dar ampla publicidade aos dados sobre os planos, 

programas, projetos e serviços de atendimento, apoio e orientação às 

mulheres da Prefeitura de Niquelândia.

• Mapear e sistematizar dados sobre os atendimentos às mulheres em situação 

de violência, produzidos pelos serviços que compõem a Rede Municipal de 

Proteção da Mulher contra à Violência, prevista neste plano;

• Mapear e sistematizar dados sobre atendimentos às mulheres, em todas as 

redes de serviços da Prefeitura de Niquelândia;

• Apresentar os indicadores e divulgar dados em formato aberto e com 

acessibilidade.

• Implantar um sistema de monitoramento dos serviços de atendimento 

à mulher, na Gerência de Políticas Públicas para as Mulheres, da 
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Superintendência de Políticas Públicas Transversais, da Secretaria do 

Governo Municipal.

• Criar instrumentos de coleta e sistematização de dados, utilizados 

nos serviços referenciais, inserindo neles, além dos dados normais, a 

identificação por nome social, raça, cor, orientação sexual, identidade 

de gênero, identificação de imigrantes, dentre outros relevantes para a 

produção de dados;

• Realizar formação continuada dos (as) servidores (as) da rede para 

operacionalização do sistema de monitoramento;

• Apresentar os indicadores e divulgar dados em formato aberto e com 

acessibilidade.

• Produzir relatórios e buscar a realização de parcerias com Instituições 

de Ensino Superior, que possam produzir diagnósticos e outros estudos, 

sobre as mulheres no Município de Niquelândia, considerando todas as 

perspectivas já elencadas na meta 1 deste eixo.

 

Ações: 

• Elaborar um estudo por ano;

• Divulgar os estudos nas plataformas de observatórios de gênero do Governo 

do Estado de Goiás, do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal.

3 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
A IGUALDADE RACIAL

Plano Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e de 

Combate à Intolerância Religiosa

• O Plano de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e de 

Combate à Intolerância Religiosa, terá duração de 10 (dez) anos.

• Todos os órgãos da Administração Pública Municipal prestarão apoio à 

implantação deste plano, das ações previstas em cada eixo, de acordo com 

a intersetorialidade, sendo que as despesas decorrentes da implantação 

das mesmas correrão por conta de dotações orçamentarias dos respectivos 

órgãos participantes.

• Instituir, no âmbito do Município de Niquelândia o Estatuto Municipal da 

Igualdade Racial e do Combate à Intolerância Religiosa, destinado a garantir 

à População Negra a efetivação da igualdade de oportunidades, defesa 

dos direitos individuais, coletivos e difusos, o combate à discriminação e as 

demais formas de intolerância racial e religiosa.

• O Plano Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e 

de Combate à Intolerância Religiosa, tem como objetivos:

• Na antevéspera das comemorações dos 300 anos do Município de 

Niquelândia, esse plano vem para reconhecer o papel relevante dos negros 

na nossa cultura, no desenvolvimento do nosso município, do nosso Estado 

e do Brasil, e tentar reparar a injustiça histórica a que foram submetidos, 

desde a forma como foram arrancados da terra-mãe, a África, e como 

chegaram e viveram no território nacional;

• Elaborar, implementar e consolidar as políticas públicas de promoção da 

igualdade racial, transformando-as não mais em políticas deste ou daquele 
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governo, mas em políticas de Estado, aqui representado pela Prefeitura 

Municipal de Niquelândia;

• Garantir que haja sempre um conjunto de legislações com diretrizes 

e objetivos estratégicos norteando a elaboração de ações, programas 

e projetos, direcionados a grupos étnicos que historicamente foram 

discriminados, especialmente os negros e os indígenas;

• A redução das desigualdades raciais no Município de Niquelândia, atendendo 

principalmente aos princípios da dignidade humana, da igualdade, da 

transversalidade, da descentralização e da gestão democrática.

• O Plano Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e 

de Combate à Intolerância Religiosa, constitui-se das seguintes diretrizes:

• Programar, implementar e monitorar as políticas públicas de promoção da 

igualdade racial, respeitando a vida humana, em todas as suas dimensões, 

de forma a assegurar a garantia dos direitos individuais e coletivos;

• Fortalecer a incorporação da questão racial e o princípio da transversalidade 

em todas as políticas públicas do município, favorecendo a melhoria da 

qualidade de vida da população negra e de outras representações das 

demais minorias raciais existentes no Município de Niquelândia, por meio 

de ações de inclusão social e políticas afirmativas;

• Fomentar o acesso à justiça e a segurança, a saúde, a educação, a assistência 

social, a cultura, ao desporto, ao lazer, ao trabalho, os cidadãos, sem 

distinção de raça, etnia, sexo, credo e geração;

• Contribuir para a disseminação de uma cultura de respeito à diversidade 

étnico cultural, através de ações sistemáticas de formação, produção, 

difusão e acesso aos bens e aos serviços culturais, bem como assegurar o 

reconhecimento as manifestações culturais étnicas, raciais e ainda:

• A promoção do aperfeiçoamento dos marcos legais de promoção da 

igualdade racial;

• O combate ao racismo, ao preconceito e a discriminação;

• A produção de conhecimentos e informações por meio de pesquisas 

antropológicas, demográficas e sócio históricas, através de parcerias com 

instituições públicas e privadas e a sociedade civil organizadas.

• Integram o Plano Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade 

Racial e de Combate à Intolerância Religiosa os seguintes Eixos de 

Desenvolvimento:

 

Gestão da Política Pública Municipal de Promoção da Igualdade Racial e de 

Combate à Intolerância Religiosa:

• Construir estratégias que garantam a incorporação das Políticas Públicas 

de Promoção da Igualdade Racial, nos programas governamentais da 

Prefeitura do Município de Niquelândia.

• Criar, manter e fortalecer à Gerência de Políticas Públicas de Promoção da 

Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, da Superintendência 

de Políticas Públicas Transversais, da Secretaria do Governo Municipal;

• Criar, manter e fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas de 

Promoção da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa;

• Promover a qualificação técnica dos servidores municipais lotados na 

Gerência de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, da 

Superintendência de Políticas Públicas Transversais, da Secretaria do 

Governo Municipal;

• Garantir a participação efetiva da população na elaboração e implementação 

das políticas públicas de promoção da igualdade social e de combate à 

intolerância religiosa.

• A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, por intermédio da 

Superintendência da Mulher e da Igualdade Racial e o Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, por intermédio da Secretaria Nacional 

da Igualdade Racial e da Fundação Palmares.

 

Trabalho, Emprego e Renda.

• Formular e implantar políticas para a inclusão social e econômica da 

população negra.

• Articular com os grupos de quilombolas organizados a estruturação de um 

projeto de resgate e reparação histórica dessa população com ações nas 
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seguintes áreas:

• Acesso à terra e a regularização fundiária;

• Capacitação profissional, acesso ao crédito, microcrédito, crédito solidário 

e a moeda social;

• Acesso ao conhecimento sobre a economia solidária e à economia criativa, 

para pratica-las;

• Resgate de aspectos relevantes da cultura negra, criação de pontos de 

cultura, inserindo nossas praticas culturais como projetos junto à Secretaria 

da Cultura, do Ministério do Turismo, garantindo emprego e renda para os 

seus participantes.

 

Educação

• Promover ações que valorizem, no processo educacional do município, 

a contribuição histórica dos povos negros e indígenas na formação da 

sociedade brasileira e na construção do Brasil.  Articular a captação de 

recursos visando a promoção de cursos de formação continuada para os 

professores da Rede Municipal de Ensino, abordando a história do Brasil 

sob o ângulo da história e cultura afro-brasileira e indígena;

• Incluir no calendário escolar do Município de Niquelândia as datas 

historicamente significativas para os negros (ras) e indígenas;

• Instituir um prêmio para a comunidade escolar com o objetivo de valorizar 

os feitos e personalidades negras e indígenas;

• Criar mecanismos de implementação na Rede Municipal de Ensino, de 

acompanhamento e avaliação no Sistema Municipal de Ensino da Lei 

10.639/03 que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 

da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”;

• Implantar o quesito raça/cor nos formulários adotados no Sistema Municipal 

de Ensino, relacionados a toda comunidade escolar, especialmente: os 

gestores, os servidores administrativos, os educadores, os alunos, os pais 

e/ou responsáveis;

• Estimular que as escolas privadas, que a exemplo da rede municipal, 

promova a implantação do quesito raça/cor nos formulários utilizados para 

a matricula ou cadastro dos seus alunos;

• Promover campanhas nas escolas e nas Circunscrições Comunitárias de 

Educação com vistas ao enfrentamento dos efeitos oriundos do preconceito 

em suas diferentes formas e pela discriminação em todos os seus matizes;

• Sensibilizar os profissionais da educação, através de eventos específicos, 

virtuais ou presenciais, para a desconstrução do racismo e da intolerância 

religiosa. 

 

Saúde

• Implementar ações que garantam o uso quesito raça/cor em todos os 

documentos de cadastramento nas unidades municipais e distritais de 

saúde, especialmente formulários, fichas de identificação, dentre outros.

• Articular com todos os gestores municipais do Sistema Municipal de Saúde 

a execução do Programa Municipal de Combate ao Racismo Institucional, 

previsto neste plano.

• Sensibilizar e qualificar os gestores, servidores e profissionais de saúde no 

combate ao racismo institucional e publicização dos resultados.

• Desenvolver ações de sensibilização junto aos gestores, servidores e 

profissionais do Sistema Municipal de Saúde, visando o combate ao racismo 

institucional e a intolerância religiosa;

• No desenvolvimento do Programa Municipal de Humanização do 

Atendimento na Rede de Saúde, instituir um projeto de raça e gênero, 

articulando as ações do programa citado, com as do Programa de Combate 

ao Racismo Institucionalizado.

• Criar, junto ao Conselho Municipal de Saúde, a Comissão Municipal da 

Saúde da População Negra e Indígena (moradores em uma área do jardim 

atlântico).

• Produzir e divulgar material gráfico e digital com informações sobre 

ações de saúde da população negra, especialmente sobre a detecção e o 

tratamento da anemia falciforme, visando conscientiza–los sobre as formas 

de tratamento;

• Elaborar e implantar o Programa Municipal de Atenção Integral da Pessoa 

com Doenças Falciformes. 
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Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano

• Adotar políticas de promoção da igualdade racial nas políticas de 

habitação, saneamento, desenvolvimento urbano e de desenvolvimento 

rural, vinculadas à habitação e saneamento.

• Promover a identificação das comunidades ou famílias quilombolas e 

das famílias negras, visando conhecer as suas condições de habitação e 

saneamento, com objetivo de elaborar projetos de recuperação dessas 

condições ou a inclusão em projetos que possibilitem a conquista da 

habitação digna.

• Incorporar a variável raça/cor nos cadastros, levantamentos e estudos das 

políticas de habitação, saneamento e de desenvolvimento urbano.

• Promover ações que possibilitem a identificação e reconhecimento das 

comunidades quilombolas e suas condições de habitação.

• Identificar as condições de habitação e saneamento da população negra 

da zona rural, realizando a elaboração de projetos que possibilitem a 

melhoria das condições de habitação e saneamento, a serem apresentados 

aos órgãos gestores dessas políticas públicas a nível estadual e nacional, 

promovendo essa reparação histórica.

 

Justiça e Segurança pública

•  Incorporar a promoção da igualdade racial nas políticas públicas de Justiça, 

de Direitos Humanos, de Drogas e de Segurança Pública.

• Elaborar e implantar no Programa Municipal de Cooperação com o Sistema 

de Execução Penal, integrante do Plano Municipal de Justiça, ações que 

possibilitem a reinserção social e econômica de adolescentes e jovens 

egressos da Unidades de Cumprimento de Medidas Socioeducativas e do 

Sistema de Execução Penal;

• Combater todas as formas de abusos aos direitos humanos de pessoas 

negras e de outras minorias raciais;

• Promover a divulgação das ações, programas e projetos de prevenção, 

tratamento e reinserção social e econômica de drogativos, previstos no Plano 

Municipal de Políticas Públicas de Drogas, nas comunidades quilombolas 

identificados e junto a população negra;

• A realização de gestões junto à Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar 

e a Polícia Civil, visando a incorporação, no convênio banco de horas, 

quando concretizado, ações de formação dos policiais em assuntos étnicos 

raciais e correlatos, com posterior incorporação desses itens na pauta de 

remuneração do supradito convênio.

• O Plano Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial 

e de Combate à Intolerância Religiosa constitui-se, ainda, dos seguintes 

programas correlatos:

• Programa Municipal de Enfrentamento ao Racismo Institucionalizado – 

NIQUELÂNDIA SEM RACISMO;

• Programa Municipal de Combate à Intolerância Religiosa – NIQUELÂNDIA 

TOLERANTE;

• Programa Municipal de Estimulo e Fortalecimento da Juventude Negra - 

FUTURO DO NEGRO;

• Programa Municipal de Fortalecimento da Cultura Negra – AFROLÂNDIA.
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4 - PROPOSTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE

Plano Municipal de Políticas Públicas para a Juventude

• Os jovens são atores sociais, fundamentais e estratégicos, para a 

transformação e melhoria do Município de Niquelândia, devendo ser 

estimulados a se organizarem em todas as entidades que vierem a estudar, 

trabalhar, frequentar, congregar, ou militar, especialmente no campo político, 

cultural, social, econômico, recreativo e esportivo.

• Caberá à Gerência de Políticas Públicas para a Juventude, da Superintendência 

de Políticas Públicas Transversais, da Secretaria do Governo Municipal, a 

partir das ações propostas pelas secretarias, autarquias e fundações do 

município e pela Sociedade Civil, compor o Plano de Ação que servirá como 

referência para o monitoramento da política. 

• Todos os órgãos da Administração Pública Municipal prestarão apoio à 

implantação deste plano, das ações previstas em cada eixo, de acordo com 

a intersetorialidade, sendo que as despesas decorrentes da implantação 

das mesmas correrão por conta de dotações orçamentarias dos respectivos 

órgãos participantes.

• O Plano Municipal da Juventude tem como objetivos:

• Incorporar integralmente os jovens ao processo de desenvolvimento do 

Município de Niquelândia, por meio da adoção da Política Pública Municipal 

para a Juventude, voltada aos aspectos humanos, sociais, econômicos, 

culturais, ambientais, comunitários e familiares;

• Tornar as políticas públicas de juventudes, políticas de Estado e não 

circunstancialmente de governos;

• Articular com os diversos atores sociais –os governos em seus três níveis, as 

organizações da sociedade civil, segundo e terceiro setor, jovens por suas 

entidades de representação e legisladores municipais, estaduais e federais, 

para construir, implementar, inserir, revisar e redirecionar as políticas 

públicas integrais para a juventude, inclusive por meio de parcerias;

• Construir e manter espaços de diálogos e de convivência plural, tolerante e 

equitativos entre as diversas representações juvenis;

• Criar políticas universalistas, que tratem o jovem como pessoa sujeita de 

direitos e obrigações, com todas as singularidades próprias de cada fase 

da vida;

• Partir dos valores e códigos próprios da juventude para a proposição ou 

implementação das políticas públicas;

• Garantir os direitos da juventude, considerando gênero, raça e etnia nas mais 

diversas áreas, especialmente: saúde, educação, ciência e tecnologia, cultura, 

desporto, lazer, cidadania, participação social e política, trabalho e renda, 

educação sexual, meio ambiente, desenvolvimento rural, desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento urbano, assistência social, dentre outras, 

levando-se em consideração a transversalidade dessas políticas de maneira 

articulada;

• Apontar as diretrizes e metas para que o jovem, por intermédio do Conselho 

Municipal da Juventude, possa ser o ator principal em todas as etapas de 

elaboração das ações setoriais e Intersetoriais.

• O Plano Municipal de Políticas Públicas para a Juventude constitui-se das 

seguintes ações:

• A convocação e realização da I Conferência de Políticas Públicas para a 

Juventude, em duas etapas, a primeira a etapa comunitária e a segunda a 

municipal;

• A instalação do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, 

a ser previsto no Projeto de Lei que instituir a nova estrutura administrativa 

da Prefeitura Municipal de Niquelândia, que deverá ser assim constituído:

• Representação da Juventude vinculada ao movimento sindical de 

trabalhadores urbanos e rurais;

• Representação da Juventude vinculada ao movimento sindical patronal 

urbano e rural;
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• Representação da Juventude vinculada ao movimento de empreendedores 

patronal urbano e rural;

• Representação da Juventude vinculada ao movimento comunitário urbano;

• Representação da Juventude vinculada ao movimento comunitário rural

• Representação da Juventude vinculada às entidades de esportivas e de 

lazer;

• Representação da Juventude vinculada às entidades culturais;

• Representação da Juventude vinculada aos movimentos jovens religiosos;

• Representação da Juventude vinculada às entidades estudantis;

• Representação da Juventude vinculada ao movimento social;

• Membro nato, representante da Prefeitura Municipal de Niquelândia, 

por intermédio da Gerência de Políticas Públicas para a Juventude, da 

Superintendência de Políticas Públicas Transversais da Secretaria do 

Governo Municipal.

• Oportunizar à juventude acesso à estudos de instituições nacionais, 

internacionais ou estrangeiras, sobre o papel da juventude, na família, na 

comunidade, no município, no Estado, no País e no mundo, especialmente:

• Relatórios do Banco Mundial sobre adolescentes e jovens na transformação 

do mundo;

• Competências e Empregos –Uma Agenda para a Juventude;

• Índice de Vulnerabilidade Social da Juventude – Estudos da Secretaria 

Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e da Segurança Pública;

• Outros estudos da mesma natureza.

• Oportunizar à juventude a possibilidade de seu desenvolvimento sobre os 

temas estudados, conscientizando-os de seu papel na sociedade;

• Comemoração, anualmente, do Dia Nacional da Juventude, que no Brasil se 

comemora dia 12 de agosto, aqui em Niquelândia deveremos comemorar a 

Semana Municipal da Juventude, uma semana após as comemorações da 

Romaria de Nossa Senhora d’Abadia do Muquém;

• A realização de gestões junto ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 

e Crimes, visando incluir Niquelândia no Programa EMBAIXADORES DA 

JUVENTUDE, programa que aproxima os participantes com variados perfis 

sociais, econômicos, acadêmicos, religiosos, étnicos, de orientação sexual e 

de identidade de gênero, com o objetivo de coloca-los como protagonistas 

e agentes de mudanças em suas comunidades, atuando como agentes 

implementadores dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em 

espaços sociais e políticos

• As ações do Plano Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, serão 

implementadas de acordo com os seguintes eixos e suas respectivas 

diretrizes:

 

Participação Social

• Investir em Tecnologias da Informação e da Comunicação, com o propósito 

de ampliar a participação estratégica das juventudes através dos conselhos 

municipais de Políticas Sociais e de Garantia de Direitos, especialmente 

nas áreas de saúde, educação, segurança, dentre outras, utilizando-se de 

transmissões on line, criando espaços de debates em meio digital;

• Garantir o direito e incentivar a organização social da juventude, visando a 

inclusão das demandas dos jovens nas diversas agendas da administração 

pública municipal como sujeitos protagonistas na construção de política 

públicas;

• Proporcionar a formação política e cidadã, como uma ação permanente, em 

convênio com as escolas públicas e privadas, partidos políticos e entidades 

de representação da sociedade civil;

• Estimular o protagonismo dos jovens no cenário político e social do 

município, garantindo que novas formas de participação da juventude 

sejam reconhecidas, incluídas e estimuladas, buscando a inclusão de jovens 

“não institucionalizados” nos espaços de participação e controle social.

 

Direito à Saúde

• Investir em fomento à qualidade de vida, evitando danos para os jovens que 

façam uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas;

• Garantir o acesso de saúde integral;

• Criar espaços que difundam e fomentem à valorização dos autocuidados 
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e à promoção da saúde por meio de ações articuladas envolvendo 

prevenção ao uso de drogas, educação sexual, em especial as orientações 

sobre a prevenção da gravidez na adolescência, às doenças sexualmente 

transmissíveis, com ênfase no combate ao HIV/AIDS em adolescentes e 

jovens;

• Articular a criação de um projeto que seja capaz de promover a inclusão 

dos jovens nos programas de Educação para a Saúde e Recuperação do 

uso de Drogas.

 

Direito à Educação

• A realização de gestões junto ao Governo do Estado visando as conclusões 

das obras da Unidade Local do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás, 

assegurando assim o acesso de nossos adolescentes e jovens aos cursos 

técnicos e tecnológicos ministrados por essa instituição de ensino;

• A estruturação de ações para garantir aos adolescentes e jovens que estão 

concluindo ou já concluíram o ensino médio ou o ensino superior, aulas de 

melhoria do desempenho em Português, Matemática e outras disciplinas 

que necessitarem, visando maximizar as chances desses alunos nos cursos 

de nível superior ou no mercado de trabalho, resgatando assim uma dívida 

histórica com os mesmos, relacionada com a falta de qualidade do ensino 

ministrado, nos últimos anos, nosso município;

• A realização de gestões junto a representação brasileira da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, visando 

incluir a Rede Municipal de Ensino no Programa CRESCER, mantido no 

Brasil por este Organismo Internacional, cujo objetivo é fomentar a inovação 

educacional, por meio da implementação de novas práticas de ensino que 

engajem os alunos na aprendizagem;

• Buscar estabelecer parcerias com instituições especializadas em políticas 

públicas para a juventude, garantindo a criação de espaços de convivência 

plural, espaços de diálogos entre as diferentes categorias de jovens, nos 

bairros e vilas, sedes distritais, em processos educacionais interativos e 

ambientes atraentes, sempre no contra turno escolar.

Direito à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

• A realização de projetos que visem a distribuição geográfica dos 

equipamentos culturais, esportivos e de lazer, garantindo que os jovens dos 

bairros da Cidade, aos jovens das vilas, sedes de distritos e os moradores 

dos núcleos comunitários e condomínios rurais, tenham acesso a esses 

equipamentos e participem efetivamente da gestão dos mesmos;

• Estimular a formação de grupos de teatro, música, dança, artes plásticas e 

outras manifestações culturais, bem como equipes esportivas ou iniciativas 

individuais, nessas duas áreas, e ainda:

• Assegurar a criação de atividades comunitárias de lazer;

• Assegurar que os equipamentos culturais, esportivos e de lazer, sejam 

administrados com a participação efetiva de seus principais destinatários, 

possibilitando com o isso a integração da juventude nas circunscrições de 

cultura, de esportes e lazer, onde estão localizados;

• Garantir que os equipamentos estejam, de fato, abertos aos jovens, de modo 

a acolhe-los tanto em termos de horário, quanto em termos de opções de 

práticas esportivas e culturais;

• Elaborar projetos que possam integrar os jovens em processos de integração 

regional, como Jogos Estudantis, Festivais de Dança, Teatro, Música, dentre 

outros.

• Promover a elaboração de projetos que possibilitem olhares diferenciados 

sobre a prática esportiva e de lazer atendendo as demandas da juventude, 

em suas diversas categorias dentro das circunscrições comunitárias da 

Superintendência de Esportes e Lazer, da Secretaria Municipal da Educação, 

da Cultura, dos Desportos e Lazer;

• Estimular que os jovens possam se organizar em equipes esportivas e de 

lazer para a pratica esportiva de competição, a nível comunitário e municipal, 

preparando-se para disputas regionais, estaduais e nacionais.

• A Gerência de Políticas Públicas para a Juventude, da Superintendência de 

Políticas Públicas Transversais, da Secretaria do Governo Municipal.

• A Secretaria Municipal da Educação, da Cultura, dos Desportos e Lazer.
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Direito ao Empreendedorismo e ao Trabalho

• Incentivar o empreendedorismo juvenil, o cooperativismo, o associativismo 

e as ações que estimulem os princípios da economia solidária, a economia 

criativa e o empreendedorismo comunitário e social entre os jovens e para 

os jovens;

• Garantir os cursos, treinamentos e capacitação aos jovens entre 18 e 29 anos 

de idade, concedendo-lhes um incentivo financeiro para deles participarem, 

desde que apresentem um projeto de utilização dos mesmos em empresas 

urbanas ou em propriedades rurais;

• Reservar 30% (trinta por cento) por cento das vagas de cursos incentivados 

pelo município, estágios e contratos por prazo determinado, realizado pelo 

município, para jovens negros, jovens com deficiência e jovens mulheres 

mães solteiras, à razão de 10% (dez por cento) para cada categoria;

• A realização de gestões junto a Secretaria do Trabalho e Previdência do 

Ministério da Economia, no sentido de incluir o Município de Niquelândia no 

Programa Nacional de Trabalho para a Juventude - VERDE AMARELO e na 

Estratégia Nacional de Qualificação. 

 

Respeito à Igualdade e à Diversidade

• Articular com o Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial, do Ministério da Mulher, da Família e da Igualdade Racial, a Fundação 

Palmares e a Superintendência da Mulher e da Igualdade Racial, da 

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás e as entidades 

sociais de promoção da igualdade racial, visando a obtenção de recursos 

para programas e projetos de promoção da juventude negra de Niquelândia 

e de seu protagonismo na vida pessoal, familiar e comunitária;

• Promover ações de educação não – sexista na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, bem como nos cursos de formação profissional oferecido em 

convênio com a Prefeitura de Niquelândia.

5 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Plano Municipal de Desenvolvimento Comunitário

• Promover a descentralização da Administração Municipal, empoderando às 

comunidades;

• Promover a efetiva participação e o controle social na Administração 

Pública Municipal;

• Promover a gestão territorial do Município de Niquelândia, fazendo as ações 

da Prefeitura chegar mais próximo possível do cidadão, especialmente 

aqueles que vivem longe dos núcleos urbanos do município;

• Instituir novos mecanismos de gestão, reconhecendo o poder das 

comunidades;

• Desenvolver nas diversas comunidades do município, nos bairros da 

cidade, nas vilas, sedes de distritos, nos núcleos comunitários rurais e nos 

condomínios às margens do Lago de Serra da Mesa, uma visão comum do 

que o grupo de cidadãos percebe e faz pelo futuro dessas comunidades;

• Possibilitar que as comunidades ditem o futuro que desejam para si mesmas, 

priorizando as melhorias desejadas, considerando as possíveis soluções e 

identificando as metas concretas.

• Programa Municipal de Teritorialização da Formulação e Implementação 

das Políticas Públicas – TERRITORIOS COMUNITÁRIOS;

• Programa Municipal de Fomento às Finanças Solidárias Comunitárias – 

CRÉDITO COMUNITÁRIO;

• Programa Municipal de Agentes Comunitários de Desenvolvimento 

Socioeconômico- AGENTES DO DESENVOLVIMENTO;

• Programa Municipal de Fomento à Radiodifusão Comunitária – VOZES DAS 

COMUNIDADES.
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6 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
A RECUPERAÇÃO FISCAL DA PREFEITURA

Plano Municipal de Recuperação Financeira da Prefeitura de Niquelândia

• Permitir à Prefeitura de Niquelândia aplicar melhor seus recursos;

• Controlar a despesas do município e cobrar impostos e taxas de maneira 

justa e correta;

• Oferecer uma gestão responsável dos recursos públicos arrecadados, com 

respeito absoluto à população que paga impostos;

• Administrar de maneira transparente os recursos arrecadados, permitindo 

que a população participe das decisões que envolva os gastos públicos;

• Reduzir o déficit orçamentário anual, até se transformar em superávit;

• Reconhecer o papel do equilíbrio fiscal no desenvolvimento municipal, e 

atuar fortemente na busca do mesmo.

• Eliminar os gastos milionários que comprometem os investimentos da 

prefeitura em programas e projetos que promovam o nosso desenvolvimento, 

especialmente:

• O contrato de coleta do lixo da cidade, orçado em mais de R$ 280.000 

por mês (Ji Paraná com mais de 100.000 habitantes paga R$ 240.000,00, 

por ano) no seu lugar vamos implantar o sistema de coleta seletiva do lixo 

e contratar a limpeza urbana com associações de moradores ou com a 

cooperativa de coleta seletiva a ser criada pelos responsáveis da limpeza 

urbana;

• O contrato de contabilidade da Prefeitura, orçado em mais de R$ 

333.333,33 por mês (perfazendo um total de mais de R$ 4.000.000,00 

por ano, conforme denunciou o TCM no seu lugar vamos contratar, por 

concurso público, um ou dois contadores, que ficaram responsáveis junto 

com servidores públicos pela contabilidade do município;

• A realização de licitação para o serviço funerário municipal, obrigando a 

empresa vencedora do processo licitatório a oferecer um percentual desses 

serviços para prefeitura, destinado a atender as pessoas carentes;

• A implantação de uma usina de energia solar para suprir os custos de 

mais de R$ 300.000,00 que a Prefeitura de Niquelândia arca hoje com a 

iluminação pública e o fornecimento de energia para os prédios públicos;

• Formar, com os recursos financeiros economizados, um fundo para o 

pagamento dos direitos trabalhistas dos servidores já demitidos e que 

ainda não tiveram seus direitos quitados, bem como o financiamento de 

um fundo de desligamento voluntário;

• Promover uma profunda reforma administrativa na Prefeitura de Niquelândia 

reduzindo o número de secretarias municipais das atuais 18 secretarias 

e órgãos (agencias e superintendências) para 7, reduzindo o número de 

assessorias, superintendências e outros cargos, tendo como meta a redução 

de no mínimo 30% dos cargos comissionados;

• Implantação de estratégias de informatização do Serviço Público Municipal, 

por meio do Programa Prefeitura Digital e do Projeto Prefeitura sem Papel, 

reduzindo os custos da máquina pública em no mínimo 30% do custo atual;

• A redução de no mínimo, 30% dos custos do transporte escolar do município, 

com a revisão geral dos contratados visando a extinção das mesadas pagas, 

por fora, para autoridades municipais, abrindo inquéritos administrativos 

para apurar denúncias nesse sentido, bem como o uso cada vez maior de 

frota própria na prestação desse serviço;

• Implantação de um novo Sistema de Controle Interno do Município, 

composto de Ouvidoria, Corregedoria, Auditoria Interna e Accountabity, 

bem como a criação do Código de Ética do Serviço Público Municipal e 

do Código Municipal de Defesa do Contribuinte, legislações essas a que 

deve se submeter todos os servidores públicos efetivos e comissionados, 

os agentes políticos, os prestadores de serviços, o prefeito e a vice-prefeita 

municipal. 

• Programa Municipal de Educação Fiscal-EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA;

• Programa Municipal de Restruturação da Contabilidade Pública-NOVA 

CONTABILIDADE;

• Programa Municipal de Empreendedorismo Estatal e Gestão para Resultado- 

MUNICÍPIO EMPREENDEDOR;

• Programa Municipal de Implantação da Previdência Municipal-NOVA 

PREVIDÊNCIA.
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7 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Plano Municipal de Administração

• Promover uma profunda mudança na relação entre os gestores e os 

servidores públicos municipais, entre um servidor e outro e entre estes e a 

população; 

• Intensificar o uso das tecnologias da Informação e das comunicações nas 

relações entre o Poder Público e a sociedade;

• Fazer uso intensivamente das tecnologias sociais que permitam medir o 

grau de satisfação das pessoas atendidas, a produção e a produtividade 

dos órgãos públicos e seus servidores;

• Modernizar a máquina administrativa, promovendo uma profunda reforma 

de suas estruturas.

• Programa Municipal de Reestruturação da Gestão de Pessoas – GENTE 

INTEGRADA;

• Programa Municipal de Gestão de Compras Públicas – COMPRAS INTEGRAS; 

• Programa Municipal de Fomento a Utilização dos Instrumentos das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação – PREFEITURA DIGITAL.

• Programa Municipal de Reestruturação da Gestão e Valorização do 

Patrimônio Público – NOVA GESTÃO.

8 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE HABITAÇÃO

Plano Municipal de Habitação de Interesse Social

• Inserir o Município de Niquelândia no Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social, conforme a Lei Federal 11.124/2005;

• Permitir o acesso do Município de Niquelândia aos recursos vinculando ao 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social;

• Adotar estratégias de incentivo à moradia social, contribuindo para 

enfretamento do déficit habitacional; 

• Promover a revitalização de conjuntos habitacionais de iniciativa do poder 

público ou da iniciativa privada, visando garantir o acesso à habitação de 

qualidade para os seus atuais moradores e os novos ocupantes.

• Programa Municipal de Revitalização do Conjunto Habitacional CODEMIN, 

do Conjunto Habitacional Renascer e do Conjunto NOVO CONJUNTO;

• Programa Municipal de Regularização Fundiária Urbana-CASA LEGAL;

• Programa Municipal de Habitação Rural-CASA RURAL;

• Programa Municipal de Apoio à Reformas e Ampliações de Unidades 

Habitacionais-CASA NOVA.
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9 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE SANEAMENTO

Plano Municipal de Saneamento

• Estabelecer o princípios fundamentais e atribuições comuns de cada órgão 

no provimento do saneamento básico;

• A universalização do saneamento básico no Município de Niquelândia;

• Assegurar a participação e o controle social da gestão do saneamento 

básico;

• Fazer com que a Prefeitura de Niquelândia exerça, em sua plenitude, o seu 

papel de titular nos serviços públicos de saneamento;

• Extinguir os contratos de limpeza urbana com empresas, dando margem 

à negociatas, em seu lugar implantar o CARTÃO DO CAMBIO VERDE, 

trocando materiais recicláveis por alimentos, reduzindo a geração de lixo 

e aumentando o ganho do produtor rural, pois dele compraremos o leite, a 

carne e a verdura a ser trocada;

• Programa Municipal de Abastecimento de Água Potável - ÁGUA BOA

• Programa Municipal de Construção de Sistemas de Esgotamento Sanitário 

e de Tratamento de Esgoto - ÁGUA LIMPA

• Programa Municipal de Coleta Seletiva do Lixo, Limpeza Urbana e Manejo 

Sustentável de Resíduos Sólidos - LIMPEZA SUSTENTAVEL;

• Programa Municipal de Saneamento das Propriedades Rurais -  

SANEAMENTO RURAL.

10 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Plano Municipal De Desenvolvimento Urbano

• Melhorar a qualidade de vida da Sede do Município e das vilas, sedes 

distritais;

• Estruturar ações que envolvam a comunidade na gestão dos serviços 

urbanos;

• Organizar a gestão de praças, parques, jardins e ilhas das avenidas, 

embelezando a cidade e as vilas sedes distritais, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida dos moradores e para a atração turística;

• Estabelecer um conjunto de regras que iniba o vandalismo nos núcleos 

urbanos, fortaleçam as ações de implantação, conservação e manutenção 

do mobiliário urbano.

• Programa Municipal de Implantação, Manutenção e Conservação de 

Mobiliário Urbano - SALA DA CIDADE;

• Programa Municipal Agentes Comunitário de Desenvolvimento Urbano-

A.C.D. U;

• Programa Municipal de Desenvolvimento dos Bairros e Vilas Sedes Distritais-

NOVO BAIRRO;

• Programa de Jardinagem dos Núcleos Urbanos do Município – CIDADE 

FLÔR.
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11 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRÂNSITO

Plano Municipal de Trânsito

• Promover a municipalização do transito do Município de Niquelândia;

• Assegurar aos munícipes niquelandenses o direito ao transito em condições 

seguras;

• Responder a todas as solicitações do cidadão sobre o transito, participando 

de programas estaduais e nacionais de educação e segurança para e no 

transito;

• Estruturar a Política e o Sistema Municipal de Transito, dentro dos limites 

que a autonomia municipal assegura à Prefeitura de Niquelândia, depois do 

processo de municipalização.

• Programa Municipal de Educação para o Transito - TRÂNSITO CIDADÃO;

• Programa Municipal de Soluções de Engenharia de Transito – NOVO 

TRÂNSITO;

• Programa Municipal de Sinalização de Vias Públicas – NQA SINALIZADA;

• Programa Municipal de Levantamento, Analise e o Controle de Dados 

Estatísticos do Transito –TRÂNSITO EM DADOS.

12 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE TRANSPORTE

Plano Municipal de Transportes

• Fazer cumprir no Município de Niquelândia o dispositivo expresso no artigo 

6º da Constituição Federal que prevê entre os direitos sociais dos cidadãos 

o transporte;

• Promover a normatização dos serviços de transporte do município, 

suplementando a legislação federal e estadual sobre a matéria;

• Organizar a prestação de serviços de transportes no município;

• Estabelecer as diretrizes para gestão dos serviços de transportes coletivo, 

de caráter essencial.

• Programa Municipal de Regularização do Transporte Coletivo Urbano-

TRANSPORTE CIDADÃO;

• Programa Municipal de Regularização do Transporte Coletivo Rural- 

TRANSPORTE CIDADÃO RURAL;

• Programa Municipal de Infraestrutura de Apoio ao Transporte e de Apoio 

aos Operadores do Transporte Individual de Passageiros - CIDANIA & 

TRASNPORTE;

• Programa Municipal de Reestruturação do Transporte Escolar - TRANSPORTE 

QUALIFICADO
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13 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade

• Priorizar a adequação do sistema viário estrutural, visando a eficiência, a 

eficácia e a efetividade da circulação urbana;

• Estabelecer um sistema de transporte coletivo integrado física e 

operacionalmente com os demais modais de transportes;

• Garantir a eficácia, a eficiência, a efetividade e a qualidade na prestação de 

serviços dos transportes urbanos;

• Garantir a gestão democrática e o controle social da Política Municipal de 

Mobilidade e Acessibilidade;

• Contribuir para o acesso universal à cidade, por meio do planejamento e da 

gestão do Sistema de Mobilidade;

• Regulamentar a política de mobilidade, buscando orientar a atuação 

do Poder Público e da iniciativa privada na interação do conjunto de 

deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos e necessidades 

de acesso ao espaço público, mediante a utilização dos diversos modais 

de transportes e a consolidação dos diversos planos, programas e projetos 

voltados a mobilidade e acessibilidade no nosso município.

• Programa Municipal de Estruturação do Sistema Viário Municipal – VIAS 

LIVRES;

• Programa Municipal de Reestruturação e Construção de Calçadas – 

PASSAGEM LIVRE;

• Programa Municipal de Elaboração e Implantação do Sistema Cicloviário – 

PEDAL LIVRE;

• Programa Municipal de Acessibilidade das Pessoas com Deficiência – 

CIDADE INCLUSIVA.

14 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENERGIA

Plano Municipal de Energia

• Promover a sinergia de esforços entre o Poder Público Municipal, as 

Instituições de Ensino Superior e a iniciativa privada, em parcerias de mutuo 

interesse na produção de energia solar, eólica, biogás, biodiesel, energia 

elétrica, energias produzidas por processamento de biomassas e outras 

formas de energia renováveis;

• Elaborar propostas de diretrizes gerais da Política Pública Energética 

Municipal, micro e mesoregionais e setoriais;

• Elaborar propostas institucionais regulamentadoras que visem:

• Estimular e promover a aplicação de diretrizes e políticas de produção de 

energia solar, eólica, biogás, biodiesel, energia elétrica, e outras formas de 

energia;

• Buscar o entrosamento com as políticas energéticas do Governo do Estado 

de Goiás, do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal, bem como 

com as Instituições de Ensino Superior do Estado de Goiás e do Distrito 

Federal;

• Incentivar e participar de iniciativas que visem o desenvolvimento de 

políticas energéticas de caráter micro ou mesorregional, visando incentivar 

a eficiência de processos energéticos.

• Propor a estrutura básica do Modelo Energético do Município de Niquelândia;

• Definir premissas, conceitos e métodos de avaliação dos processos de 

produção no município de energia solar, energia eólica, biogás, energia 

elétrica, dentre outros modelos energéticos;

• Identificar os principais agentes que atuam no mercado.

• Programa Municipal de Gestão Energética – ENERGIA PARA GESTÃO;

• Programa Municipal de Incentivo a Geração e Utilização da Energia Solar – 

NIQUELÂNDIA SOLAR;

• Programa Municipal de Reestruturação do Sistema de Iluminação Pública – 

NIQUELLUZ;

• Programa Municipal de Universalização do Acesso à Energia – LUZ RURAL.
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15 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS

Plano Municipal de Obras e Melhoramentos

• Criar as condições ideais para o desenvolvimento de obras públicas, dentro 

dos padrões de qualidade, transparência, honestidade e de construção de 

obras resilientes e com custos justos para a população;

• Adotar medidas que padronizem as obras públicas municipais, reduzindo os 

custos das obras de construção, manutenção e conservação das mesmas;

• A criação de instrumentos de orientação dos gestores públicos, tais como 

manuais de obras públicas e serviços de engenharia e manual de prestação 

de contas junto aos órgãos de controle da administração municipal;

• A organização de eventos e atividades de treinamento e capacitação de 

gestores e servidores públicos, vinculados as áreas de formulação, execução 

e prestação de contas dos projetos executados.

• 

• Programa Municipal de Padronização de Obras Públicas – OBRAS 

PADRONIZADAS;

• Programa Municipal de Manutenção e Conservação de Edificações Públicas 

e de Coordenação da Gestão dos Demais Próprios Públicos - EDIFICAÇÕES 

RESILIENTES;

• Programa Municipal de Gestão Integrada de Obras Públicas – GESTÃO 

PARA A SOLUÇÃO;

• Programa Municipal de Pavimentação de Vias Públicas por meio da 

Participação das Comunidades – PAVILÂNDIA.

16 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE MEIO AMBIENTE

Plano Municipal de Meio Ambiente

• Assegurar a qualidade de vida, zelar pela preservação das áreas verdes 

na Zona Urbana e na Zona Rural, garantindo as funções ecológicas das 

mesmas, visando a melhoria dos ecossistemas e a qualidade de vida da 

população;

• Promover a preservação do cerrado, de forma que os estudos e análises 

a respeito dele no território niquelandense, considere as demais áreas 

verdes, bem como identifique possível conexão entre essas e as áreas 

preservadas, buscando a formação de corredores ecológicos, permitindo 

maior sustentabilidade das áreas verdes do município;

• Promover o uso racional das áreas preservadas visando a sustentabilidade 

ambiental do cerrado no município, gerando trabalho, emprego e renda 

para a população, sem grande comprometimento do meio ambiente;

• Conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, 

protegendo as áreas remanescentes de cerrado no Município de Niquelândia, 

definindo regras para a sua utilização de forma sustentável;

• Programa Municipal de Educação Ambiental –EDUCAR PARA PRESERVAR;

• Programa Municipal de Áreas Protegidas – CONSERVAR PARA 

DESENVOLVER;

• Programa Municipal Integrado de Arborização Urbana – PIAU;

• Programa Municipal de Proteção do Cerrado – CERRADO VIVO.
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17 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE RECURSOS HÍDRICOS

Plano Municipal de Recursos Hídricos

• Assegurar a quantidade e a qualidade das águas, valorizando as 

potencialidades e reduzindo a vulnerabilidade hídrica do Município de 

Niquelândia;

• Buscar a conservação, a recuperação e a preservação dos corpos d’água 

localizados no Município de Niquelândia, em termos de quantidade e 

qualidade;

• Preservar a qualidade e racionalizar o uso das águas subterrâneas;

• Otimizar o uso múltiplo dos recursos hídricos do Município;

• Estimular a criação da Bacia Hidrográfica do Baixo Rio Maranhão;

• Cumprir e fazer cumprir as legislações federal e estadual de uso e ocupação 

do solo e ao uso e preservação dos recursos hídricos;

• Prevenir e defender a população e os seus bens contra eventos hidrológicos 

críticos;

• Instituir o efetivo controle social da gestão dos recursos hídricos, por parte 

de todos os seguimentos da sociedade.

• Programa Municipal de Recuperação dos Corpos de Águas Urbanos –

CORREGOS VIVOS;

• Programa Municipal de Fomento à Irrigação – AGROAGUA;

• Programa Municipal de Manejo e Drenagens de Águas Pluviais Urbanas – 

ÁGUA LIMPA;

• Programa Municipal de Identificação e Desenvolvimento de Microbacias 

Hidrográficas – AGUAS DE THOMAR.

18 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA ESTRADAS RURAIS

Plano Rodoviário Municipal

• Realizar a gestão do Sistema Rodoviário Municipal dentro de um 

planejamento, apoiado no Sistema de Gestão das Estradas Municipal 

– SISGER, tecnologia social, produzida pela prefeitura de Lages, Santa 

Catarina com o apoio da Universidade Estadual de Santa Catarina;

• Gerir os demais sistemas com base em estudos técnicos e econômicos 

e o estabelecimento dos meios financeiros para a execução das obras 

integrantes do sistema;

• A integração da sociedade civil organizada na administração superior do 

Sistema Rodoviário Municipal;

• O uso de novas tecnologias na gestão, construção, adequação e readequação 

das vias públicas municipais.

• Programa Municipal de Construção, Adequação, Readequação e 

Conservação de Estradas e Rodovias Rurais e Destinação Correta das suas 

Águas Pluviais – AGROESTRADAS;

• Programa de Implantação do Sistema de Gestão das Estradas e Rodovias 

Municipais – RODOGESTÃO;

• Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas para a Pavimentação de 

Rodovias Rurais - AGROVIAS;

• Programa Municipal de Ações de Manutenção Preventiva das Estradas e 

Rodovias Rurais – RODOAGENTE.

O Rio Maranhão pode ser uma fonte a mais de recursos para o município, se explorado seu 
potencial hídrico pelo uso da água bruta, criando o seu Comitê de Bacia e a sua agencia de 
águas, numa ação conjunta Goiás, DF e municípios por ele banhados.

Com os 4 milhões de reais gastos com contabilidade, segundo denúncias do Tribunal de 
Contas, a prefeitura de Niquelândia poderá voltar a ter o parque de máquinas que um dia já 
teve, e assegurar estradas de qualidade para os moradores da zona rural
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19 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Plano Municipal do Trabalho, Emprego e Renda

• Acompanhar, conhecer, analisar, interpretar e disponibilizar os dados e 

informações das principais pesquisas socioeconômicas que integrem o 

mundo do trabalho, especialmente:

• A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio – PENAD;

• A Pesquisa de Empregados e Desempregados no município – PED;

• O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no município – CAGED.

• Promover o atendimento ao trabalhador e ao empregador por meio de 

ações, programas e projetos, previstos neste plano;

• Acompanhar o desenvolvimento das atividades no mundo do trabalho em 

nosso município, preparando a mão – de – obra local para as atuais e futuras 

atividades neste setor;

• Garantir a participação dos trabalhadores niquelandenses nas oportunidades 

de treinamento, capacitação, qualificação e/ou requalificação oferecidas 

por todas as entidades do Sistema “S” e todas as demais que vierem a 

oferecer.

• Programa Municipal de Apoio ao Retorno ao Trabalho – OPERAÇÕES 

TRABALHO;

• Programa Municipal de Fomento ao Trabalho – BOLSA TRABALHO;

• Programa Municipal de Promoção do Trabalho Descente – TRABALHO, 

DIGNIDADE & CIDADANIA;

• Programa Municipal de Promoção da Autonomia Financeira para Mulheres 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar – TRABALHAR É A SAÍDA.

20 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Plano Municipal de Fomento da Economia Solidária

• Contribuir na integração das estratégias gerais de desenvolvimento 

municipal sustentável;

• Auxiliar a criação, o desenvolvimento, a consolidação, a sustentabilidade 

e a expansão dos empreendimentos de economia solidária, incluindo a 

identificação e o desenvolvimento das cadeias e os arranjos produtivos 

comunitários, as redes de consumo e produção solidárias e outras atividades 

de fomento dessa forma de economia;

• A promoção e o desenvolvimento de atividades econômicas autogestionárias, 

o fomento à criação de grupos comunitários de produção e consumo de 

economia solidária, cooperativas, redes, dentre outras formas;

• Promover a mudança de paradigmas no que concerne ao desenvolvimento 

de uma sociedade em que a vida e a cooperação sejam o cerne, e não a 

hegemonia do lucro voraz, insano, inflacionário e avassalador como nos 

ensinou a crise da COVID-19.

• Programa Municipal de Produção, Comercialização e Consumo Solidários – 

CADEIA SOLIDÁRIA;

• Programa Municipal de Finanças e Crédito Solidários – DINHEIRO SOCIAL;

• Programa Municipal de Educação em Economia Solidária – EDUCAÇÃO 

PARA A ECONOMIA;

• Programa Municipal de Divulgação e Comunicação em Economia Solidária 

– ECONOMIA & COMUNICAÇÃO.

Banco de Crédito Solidário, fortalece o comércio local e facilita a vida das famílias pois 
garante o custo de vida mais barato
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21 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico

• Identificar e planejar eixos estratégicos que promovam o desenvolvimento 

econômico do Município de Niquelândia e por consequência promova 

também, a qualidade de vida da população até 2035;

• A partir da visão de toda a sociedade, identificar mecanismos que fortaleçam 

os eixos identificados;

• A partir do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Poder Público 

e a iniciativa privada, adquira uma visão compartilhada das prioridades 

dos eixos e se organizem na sua implementação, facilitando a busca por 

recursos e pelo estabelecimento de parcerias;

• O desenvolvimento de estratégias para a identificação e desenvolvimento 

das cadeias produtivas do município.

• Programa Municipal de Educação Financeira nas Escolas, Instituições e nas 

Comunidades – PRODEF;

• Programa Municipal de Educação Empreendedora nas Escolas, nas 

Instituições e nas Comunidades – COMUNIDADES EMPREENDEDORAS;

• Programa Municipal de Educação para o Associativismo, Cooperativismo e 

o Sindicalismo – EDUCOOP;

• Programa Municipal de Apoio às Empresas de Montagem e Manutenção 

Industrial - PAEMI;

• Programa Municipal de Fomentos a Industrialização - PRODIN;

• Programa Municipal de Fomento da Atividade Comercial - PROFAC;

• Programa Municipal de Fomento a Atividade de Prestação de Serviços – 

PROFAS.

22 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

• O planejamento territorial para a zona rural do Município de Niquelândia, 

estabelecendo-se como um instrumento político-administrativo e legal que 

determina o regramento da ocupação e o desenvolvimento territorial da 

estrutura espacial rural, levando em conta e potencializando positivamente suas 

caraterísticas ambientais, produtivas, turísticas e sociais;

• Identificar as vulnerabilidades do município, especialmente aquelas ligadas 

à produção agropecuária, à produção agroindustrial, ao turismo rural e ao 

desenvolvimento qualificado do ambiente natural;

• Identificar as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas das atividades rurais 

de maneira prospectivas e propositivas;

• Definir o futuro desejado para as famílias rurais, a partir da participação das 

mesmas em processos coletivos de decisões.;

• Programa Municipal de Estudos e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite 

- LEITE SUSTENTÁVEL;

• Programa Municipal de Estudos e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da 

Carne – CARNE FORTE;

• Programa Municipal de Estudos e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Soja 

– OURO DO CERRADO;

• Programa de Estudos e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Cana-de-

Açúcar – NOVO OURO;

• Programa Municipal de Estudos e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do 

Milho – OURO VERDE;

• Programa Municipal de Estudos e Ações de Desenvolvimento para a Diversificação 

da Produção Rural – MESA FARTA;

• Programa Municipal de Verticalização da Produção Rural – PROVE-NIQUELÂNDIA;

• Programa Municipal de Desenvolvimento Agrário e Regularização Fundiária 

Rural – CHÃO DA GENTE;

• Programa Municipal de Identificação do Produtor Rural – CARTÃO DO PRODUTOR.

O desenvolvimento econômico do município 
é a soma das políticas públicas de indústria, 
comércio e de prestação de serviços 

Com o Cartão do Produtor Rural o agricultor vai pode vender 
sua produção para a Prefeitura trocar por produtos recicláveis 
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23 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
SUSTENTÁVEL

Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

• A promoção do Direito Humano a alimentação;

• A integração das ações do município com as ações do Estado de Goiás, da 

União e das entidades representativas da sociedade civil e os organismos 

de cooperação nacional, internacional ou estrangeiros;

• A promoção da repartição equitativa dos recursos alimentícios do município 

em relação às necessidades, visando a erradicação da pobreza;

• O incentivo ao controle social deste plano, seus programas e suas ações 

voltadas ao atendimento do direito à alimentação nutricionalmente 

equilibrada;

• Programa Municipal de Educação Alimentar e Nutricional – ALIMENTAÇÃO 

CONSCIENTE;

• Programa Municipal de Modernização, Padronização Planejamento do 

Sistema de Feiras Livres - INOVA FEIRA;

• Programa Municipal de Fomento da Atividade Leiteira e de Fornecimento de 

Leite, Verduras e Frutas para as Crianças, Adolescentes, Jovens, Gestantes, 

Puérperas e Idosos – NUTRIGENTE;

• Programa Municipal de Reestruturação da Gestão do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar - PRATO CHEIO.

24 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE AQUICULTURA E PESCA

Plano Municipal de Aquicultura e Pesca

• O estabelecimento de estudos e desenvolvimento da Cadeia Produtiva dos 

Setores de Aquicultura e Pesca;

• Implementar políticas públicas com visão dos diversos elos da Cadeia 

Produtiva das espécies cultivadas ou encontradas nos cursos d’água do 

município, incluindo o Lago da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa;

• Combater a carência de mão-de-obra capacitada em modernas técnicas de 

manejo alimentar, procedimentos sanitários e ambientais;

• Incrementar tecnologia, assistência técnica e fomento financeiro;

• Promover o zoneamento e o gerenciamento da aquicultura e da pesca;

• A realização de gestões junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, por meio da Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca, 

visando a retomada do processo cessão das águas públicas da União para 

a formação dos parques aquícolas, promovendo a aquicultura no Lago da 

Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa.  

• Programa Municipal de Revitalização da Atividade de Aquicultura no Parque 

Aquícola do Lago da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa e da Normatização 

da Atividade Pesqueira no mesmo Manancial – CERRADO AZUL;

• Programa Municipal de Fomento à Produção Aquícola e da Piscicultura – 

PRODUPEIXE;

• Programa Municipal de Estimulo ao Consumo e o Desenvolvimento de 

Empreendimentos de Comercialização da Produção da Aquicultura e da 

Piscicultura – COMERCIPEIXE;

• Programa Municipal de Estudos e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da 

Aquicultura e da Piscicultura – CADEIA DO PEIXE.

O Lago de Serra da Mesa, maior potencial de peixe do centro oeste do Brasil 
e os tanques escavados outra opção para Niquelândia 
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25 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

• Dar cumprimento das disposições contidas nos artigos 218, 219-a e 219b, 

da Constituição Federal, artigos 167 e 168 da Constituição Estadual e em 

conformidade com as leis federais 10.973/2004 e 13.243 /2016 e com o 

disposto na Lei Estadual 16.922 de 08 de fevereiro de 2010;

• Estabelecer medidas de incentivo a iniciação cientifica e tecnológica nas 

instituições de ensino do município, apoiando as mesmas medidas nas 

instituições de ensino do Governo do Estado e da Iniciativa privada;

• Estabelecer medidas de incentivo, apoio e orientação à pesquisa cientifica 

e tecnológica e a inovação, de iniciativa das pessoas, empresas ou 

organizações estabelecidas ou domiciliadas no Município de Niquelândia, 

visando alcançar a capacitação e a qualificação para a pesquisa cientifica, 

tecnológica e a inovação;

• Estimular o surgimento e a consolidação de ambientes de inovação nos 

diversos setores e atividades desenvolvidas no município.

• 

• Programa Municipal de Fomento à Iniciação Cientifica – A B C CIÊNCIAS;

• Programa Municipal de Fomento à Tecnologia – TECNOLÂNDIA;

• Programa Municipal de Fomento à Inovação – INOVALÂNDIA;

• Programa Municipal de Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação – 

CIÊNCIA POPULAR.

26 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE MINERAÇÃO

Plano Municipal de Mineração

• Reconhecer o papel dinamizador que tem a mineração em nossa economia;

• Estabelecer mecanismos que inibam a exploração ilegal de nossos recursos 

minerais;

• Estabelecer legislações que possibilitem ao município exercer as suas 

atribuições legais relativas à mineração;

• A formulação de políticas, planos, programas ou projetos atrelados aos 

instrumentos maiores da gestão pública do município, envolvendo desde 

programas ou projetos mais abrangentes de planejamento e gestão do 

empreendimento mineral, até projetos mais específicos;

• Abrir discussões no Congresso Nacional e no Poder Judiciário sobre a 

suspensão abrupta das atividades da extinta Votorantim Metais, suas 

consequências negativas para o município e a legalidade desta suspensão, 

tendo em vista o disposto no Código Mineral, relativamente a lavra ambiciosa;

• A adoção de medidas visando ao conhecimento do potencial mineral do 

município, com objetivo de estimular a atividade mineral legalizada e a 

atração de empresas de mineração para o município;

• Promover ações coordenativas na área mineral – como agente articulador 

dos vários atores públicos –municipal, estadual e federal e privados –

representações empresariais e entidades representativas da sociedade 

civil, que interagem na solução dos problemas e demandas relacionadas à 

mineração;

Garimpo ilegal, Votorantim Metais com as operações suspensas e grandes riquezas minerais 
existentes em nosso subsolo o que pode fazer a prefeitura pela retomada das atividades da 
Votorantim, pela legalização da atividade mineral? Leia nosso Plano. 
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• Dotar a Prefeitura de Niquelândia, via a Reforma Administrativa, de uma 

estrutura funcional, a Gerência de Recursos Minerais da Superintendência 

de Ciência, Tecnologia, Inovação e Mineração, da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, capaz de exercer pelo município, as 

atribuições legais que lhe cabe direta ou acessoriamente, derivadas das 

legislações estaduais ou federais, especialmente:

• A expedição de licenças especificas para extração de minerais sob regime 

de licenciamento, para permitir o subsequente registro na Agência Nacional 

de Mineração, cabendo ao município o estabelecimento das condições, 

prazos e obrigações, além daquelas definidas no Código de Mineração, 

para o empreendimento;

• Extração de minérios de utilização direta em obras públicas pelo regime de 

Registro de Extração;

• Manifestação sobre processos de licenciamento ambiental, quando a 

estrutura da atividade mineral, não comportar o licenciamento dentro das 

competências ambientais do município;

• Registro, acompanhamento e fiscalização das atividades de mineração, 

incluindo a arrecadação de impostos e compensação financeira, as 

condições de concessão e o atendimento as exigências ambientais de 

forma cooperada com o Estado e a União;

• Programa Municipal de Capacitação, Qualificação e/ou Requalificação de 

Empreendedores Trabalhadores para a Verticalização da Produção Mineral- 

JOIAS DO TRICENTENÁRIO;

• Programa Municipal de Desenvolvimento da Atividade Mineradora – OURO 

DE THOMAR;

• Programa Municipal de Fomento ao Cooperativismo na Exploração Mineral 

– COOPERMINERAL;

• Programa Municipal de Integração e Fomento das Atividades Minerais 

com as Atividades de Coleta de Flores, Frutos e Sementes do Cerrado- 

ARTESANATO SUSTENTÁVEL

27 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO

Plano Municipal de Turismo

• Desenvolver o turismo local e influenciar no desenvolvimento do turismo 

regional especialmente na região integrada de desenvolvimento do Lago da 

Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa e na região turística de que Niquelândia 

é parte integrante.

• Fomentar a atividade turística promovendo a divulgação das potencialidades 

existentes;

• Promover o Município de Niquelândia como a Capital Cultural do Norte do 

Estado de Goiás, bem como a efeméride dos nossos 300 anos de fundação;

• Articular a integração entre o Poder Público e a iniciativa privada na 

promoção das nossas atrações turísticas;

• A captação de grandes eventos esportivos, culturais e religiosos de impacto 

mesorregional, estadual, regional e nacional;

• O estabelecimento de um movimentado Calendário Turístico Municipal, em 

comum acordo com todos os elos da Cadeia Produtiva do Turismo;

• Articular investimentos públicos e privados ou públicos-privados 

integradamente, para favorecer a estruturação de diversos atrativos 

turísticos;

• Promover ações de envolvimento da sociedade e da iniciativa privada na 

promoção turística de nosso município.

• Programa Municipal de Treinamento, Capacitação, Qualificação e/ou 

Requalificação de Servidores Públicos, Empreendedores e Trabalhadores 
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do Setor Turístico – TURISMO PROFISSIONALIZADO;

• Programa Municipal de Regulamentação e Fiscalização da Atividade 

Turística – TURISMO REGULADO;

• Programa Municipal de Expansão da Oferta Turística – MAIS TURISMO;

• Programa Municipal de Desenvolvimento dos Serviços, Equipamentos e 

Infraestrutura Turística - TURISMO ESTRUTURADO;

• Programa Municipal de Produção, Sistematização, Intercâmbio de Dados 

Estatísticos e Informações Relativas às Atividades e Empreendimentos 

Turísticos – TURISMO EM DADOS;

• Programa Municipal de Promoção do Destino Turístico – MARKETING 

TURÍSTICO;

• Programa Municipal de Turismo Comunitário – COMUNIDADES TURÍSTICAS; 

• Programa Municipal de Qualificação e Certificação dos Serviços Turísticos-

TURISMO QUALIFICADO.

28 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUSTIÇA

Plano Municipal de Justiça

• Em consonância com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, levar as 

ações do Poder Judiciário para mais próximo da população, principalmente 

na Zona Rural do nosso vasto território municipal;

• Atuar, sempre em consonância com o Poder Judiciário e o Ministério Público, 

e por meio de programas e projetos específicos atuar na conciliação, 

arbitragem e na mediação;

• Promover e manter as relações institucionais com o Poder Judiciário, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado e da União;

• Definir e defender o posicionamento político-institucional relativo a temas 

de especial importância para a Administração Pública Municipal.

• Programa Municipal de Justiça Restaurativa e de Apoio ao Cumprimento 

Alternativo de Penas – RESTAURAR VIDAS;

• Programa Municipal de Justiça Comunitária – JUSCOMUNIDADE;

• Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Reinserção Social de 

Reeducandos e Egressos do Sistema Prisional – NOVO COMEÇAR;

• Programa Municipal de Apoio às Famílias de Vítimas e/ou Autores de Atos 

de Violência - FAMÍLIAS PRESERVADAS.
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29 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS 
DIREITOS DO CONSUMIDOR

Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor

• Promover proteger e defender os direitos do consumidor em todo território 

municipal, por meio da integração e articulação das suas ações, programas 

e projetos;

• A realização de atividades que norteiem as atitudes dos fornecedores nas 

relações de consumo;

• Promover a difusão de informações que orientem os consumidores sobre 

os seus direitos e deveres nas relações de consumo;

• Adotar e difundir medidas preventivas contra ações criminosas nas 

relações de consumo, contra pessoas, grupos de pessoas ou coletivamente, 

principalmente contra pessoas ou grupos de pessoas mais vulneráveis;

• Programa Municipal de Educação para o Consumo – CONSUMIDOR 

INFORMADO;

• Programa Municipal de Prevenção e Redução de Conflito nas Relações de 

Consumo – PREVENÇÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO;

• Programa Municipal de Orientação e Atendimento Itinerante – PROCOM 

SOBRE RODAS;

• Programa de Regulação e Fiscalização das Relações de Consumo – PROCOM 

PRESENTE.

30 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS

Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

• A preservação da dignidade da pessoa humana;

• A promoção, defesa e garantia da cidadania e dos direitos humanos a 

toda sociedade e, especialmente as pessoas ou grupos de pessoas mais 

vulneráveis social, econômica e politicamente; 

• A não discriminação por motivo de orientação de gênero, orientação sexual, 

origem étnica ou social, deficiência, procedência geográfica, atuação 

profissional, raça, religião, faixa etária, situação migratória ou qualquer 

outra condição;

• A mobilização e organização de processos participativos em defesa dos 

direitos humanos de grupos em situação de risco ou vulnerabilidade 

social, visando empodera-los para denunciarem situações de intolerância, 

violências, dentre outras e capacitá-los para a construção de propostas 

para a sua promoção, proteção e reparação; 

• Programa Municipal de Promoção da Educação em Direitos Humanos – 

EDUCAHUMANOS;

• Programa Municipal de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura 

e à Violência Institucional – TORTURA NUNCA MAIS;

• Programa Municipal de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos da 

População LGBT – DIVERSIDADE RESPEITADA;

• Programa Municipal de Acompanhamento e Apoio ao Trabalho dos 

Defensores dos Direitos Humanos - DEFENSORES DE DIREITOS.
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31 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança 

e do Adolescente

• Assegurar os direitos da criança e do adolescente expressos na Constituição 

da República e do Estado, na Lei Orgânica do Município de Niquelândia, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e nos demais diplomas legais que 

tratam dessa matéria;

• Orientar a família e a sociedade, o Poder Público Municipal, aí entendido à 

Prefeitura e a Câmara Municipal, para assegurar a criança e ao adolescente 

a prioridade absoluta na formulação e implementação de todas as Políticas 

Públicas do Município de Niquelândia;

• Assinar, ainda como candidato, o Termo de Adesão com a Fundação ABRINQ 

pelos Direitos da Criança, cumprindo durante os quatro anos de mandato 

a agenda de trabalho proposta no Guia do Programa Prefeito Amigo da 

Criança;

• A instituição do ORÇAMENTO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – OCA, 

visando dar visibilidade a destinação e aplicação de recursos para a criança 

no conjunto do OGM - Orçamento Geral do Município. 

• Programa Municipal de Ações Integradas a Favor da Família – FAMILIA 

NIQUELÂNDIA;

• Programa Municipal de Guarda Subsidiada para Crianças e Adolescentes 

em Situação de Risco Social – FAMILIA SOCIAL;

• Programa Municipal de Garantia de Acesso aos Direitos e Proteção Integral 

das Crianças e Adolescentes – CIDADÃOS DO AMANHÃ;

• Programa Municipal de Promoção e Incentivo da Convivência Intergeracional 

das Crianças com os Idosos - INTEGRANDO DE GERAÇÕES.

32 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa

• Promover a realização dos direitos da pessoa idosa, garantindo a 

concretização das dimensões da indivisibilidade, universalidade e 

complementariedade inerentes aos direitos humanos;

• Elaborar e submeter à apreciação da Câmara Municipal o projeto de Lei 

criando o Sistema Municipal de Promoção Proteção e Defesa dos Direitos 

da Pessoa Idosa, assim composto:

• O Conselho Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa, órgão de Controle Social do o Sistema Municipal de Promoção 

Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa;

• O Fundo Municipal de Promoção Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa, órgão de financiamento das ações, programas e projetos do Plano 

Municipal de Promoção Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

• O Plano Municipal de Promoção Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa, instrumento de gestão do Sistema Municipal de Promoção Proteção 

e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa;

• A Gerência de Promoção Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da 

Superintendência de Promoção Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, 

da Secretaria Municipal de Justiça e Segurança Pública, órgão de execução 

das ações do Sistema Municipal de Promoção Proteção e Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa;
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• A Secretaria Municipal de Justiça e Segurança Pública, órgão de coordenação 

do Sistema Municipal de Promoção Proteção e Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa.

• Dar visibilidade ao acelerado processo de envelhecimento da população e 

as especificidades, nesta área, no Município de Niquelândia, com recorte na 

situação da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social no território 

municipal, nos núcleos urbanos e nos núcleos rurais, dando visibilidade 

ao idoso (a) morador das vilas, sedes distritais, das propriedades rurais e 

condomínios, direcionando a eles ações especificas;

• Criar o CARTÃO VAI E VEM DO IDOSO, subsidiando em até 100% os 

deslocamentos dos idosos pela cidade ou pelo município, possibilitando 

que ele vá seu trabalho, ocupação, serviços de saúde ou simplesmente 

exerça o direito de visitar um amigo ou um familiar.

• Programa Municipal de Implantação do Sistema de Garantia de Direitos das 

Pessoas Idosas –  MUNICÍPIO AMIGO DO IDOSO;

• Programa Municipal de Atendimento à Pessoa Idosa com Direitos Violados 

– IDOSO CIDADÃO;

• Programa Municipal de Incentivo à Valorização Familiar, Comunitário e 

Social da Pessoa Idosa – SOU MAIS 60;

• Programa Municipal de Aumentar o Índice de Empregabilidade da Pessoa 

Idosa – EmpregabilIDADE.

33 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência

• A promoção de ações que integrem as políticas públicas em favor das 

pessoas com deficiência, considerando as especificidades das diferentes 

deficiências, as desigualdades sócias territoriais e as potencialidades das 

pessoas;

• Promover a proteção da dignidade da pessoa com deficiência, sua 

valorização, bem como eliminar todas as formas de discriminações;

• Eliminar as barreiras arquitetônicas, atitudinais e culturais e promover a 

efetiva inclusão na sociedade das pessoas com deficiência;

• O desenvolvimento de ações articuladas entre as políticas públicas na 

perspectiva da intersetorialidade e da complementariedade;

• A realização de estudos e pesquisas para fins de prevenção da deficiência e 

implementação de serviços que atendam às necessidades das pessoas com 

deficiência das comunidades urbanas e rurais;

• Promover a capacitação de profissionais, servidores públicos para o correto 

atendimento às pessoas com deficiência e suas especificidades;

• Implantar medidas de inclusão social e funcional de pessoas com deficiência;

• Desenvolver conteúdos que colaborem para a difusão perspectiva de 

desenho universal para a concepção de produtos, ambientes, programas, 

projetos e/ou serviços para serem utilizados por todas as pessoas.
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• Programa Municipal de Inclusão Social e Funcional da Pessoa com 

Deficiência – VIDA EFICIÊNTE;

• Programa Municipal de Inovação e Educacional Inclusiva de Pessoas com 

Deficiência - EDUCAÇÃO EFICIÊNTE;

• Programa Municipal de Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística - 

CIDADE INCLUSIVA;

• Programa Municipal de Acessibilidade Comunicacional e Tecnológica – 

COMUNICAÇÃO EFICIÊNTE.

34 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 
DROGAS

Plano Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas

• Construir uma Política Pública sobre Drogas pautada na dignidade humana, 

na tolerância e no respeito a autonomia individual, promovendo-se ações 

de informação, educação, prevenção, atenção e (re) inserção social das 

pessoas que façam, uso abusivo ou desenvolvam dependência de drogas, 

por meio da estruturação de uma Rede de Proteção Social a Pessoas com 

Uso Abusivo de Drogas Licitas e/ou Ilícitas e às suas Famílias;

• Implantar o CARTÃO VIDA NOVA destinado a custear o tratamento de 

drogadição em clinicas e comunidades terapêuticas;

• Fornecer, no âmbito do SUS, o atendimento de saúde, assistência social e 

psicológica ao usuário de drogas, lícitas e ilícita, a seus familiares e/ou a 

pessoas de referência;

• Assegurar o tratamento medicamentoso gratuito ao usuário condicionado 

a prescrição médica com igualdade de tratamento entre outras doenças;

• Articular ações de prevenção universal, seletiva e indicada sobre drogas, 

fortalecendo a intersetorialidade e o trabalho em rede;

• Apoiar o desenvolvimento institucional das entidades públicas e privadas 

coadunadas com os princípios e as diretrizes das políticas sobre drogas nos 

três níveis de governo;

• Desenvolver programas de tratamento psicossocial e de atenção à 

população carcerária;

• Promover ações de proteção às pessoas em situação de risco, especialmente 

crianças, adolescentes e jovens;

• Discussão e implementação de ações de redução de danos como medida 

educativa, preventiva, assistencial, de promoção à saúde e dos direitos 

humanos.

• Programa Municipal de Prevenção ao Uso de Fumo, Álcool e Outras Drogas 

– NIQUELÂNDIA PREVENINDO;

• Programa Municipal de Apoio ao Tratamento de Usuários de Fumo, Álcool 

e Crack e Outras Drogas - NIQUELÂNDIA ACOLHENDO;

• Programa Municipal de Reinserção Social e Econômica de Usuários de 

Fumo, Álcool e Outras Drogas – NIQUELÂNDIA ACREDITANDO;

• Programa Municipal de Redução de Consumo de Fumo, Álcool e Outras 

Drogas com a Consequente Redução de Danos – NIQUELÂNDIA APOIANDO.
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35 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil

• Estabelecer um conjunto de ações, programas e projetos, para o que se 

vale de informações e procedimentos organizados em função de momentos 

relacionados a momentos de urgências e emergências, principalmente 

derivados da utilização dos vastos cursos d’água existentes no município, 

com destaque o Lago da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, incêndios no 

cerrado, a maior área continua desse eco sistema no Estado de Goiás, a 

vastíssima área territorial do município, a maior do Estado e seus diversos 

problemas a isso tudo relacionados;

• Promover a atuação coordenada dos órgãos públicos e entidades 

colaboradoras, procurando dar a todos a eficácia e a eficiência que de todos 

nós espera a sociedade civil niquelandense, com renomada razão;

• Minimizar os danos à segurança e saúde das comunidades, ao patrimônio 

público e privado e ao meio ambiente, que eventos nesta área costuma 

acarretar;

• A redução de riscos de desastres, prestar socorro e assistência humanitária 

às populações atingidas por desastres, apoiar a recuperação das áreas 

afetadas por desastres, dentre outras ações.

• Programa Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos com Crianças 

e Pessoas Idosas – FAMILIA PROTEGIDA;

• Programa Municipal de Redução de Riscos – COMUNIDADES PROTEGIDAS;

• Programa Municipal de Segurança de Barragens e Segurança Náutica – 

ÁGUAS PROTEGIDAS;

• Programa Municipal de Combate ao Desmatamento Ilegal e aos Incêndios 

no Florestais – CERRADO PROTEGIDO.

36 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE SEGURANÇA PÚBLICA

Plano Municipal de Segurança Pública

• Promover e garantir a defesa da dignidade da pessoa humana, com a 

valorização e respeito à vida, assegurando atendimento humanizado a 

todas as pessoas, com respeito absoluto às diversas identidades religiosas, 

culturais, étnico-raciais, geracionais, de gênero, orientação sexual e as 

pessoas com deficiência, da população niquelandense;

• Proporcionar a população niquelandense condições dignas de segurança, 

que assegurem a promoção de políticas públicas de preservação da ordem 

pública, da incolumidade das pessoas, da preservação do patrimônio 

público e da intocabilidade do patrimônio privado, de prevenção ao uso de 

drogas lícitas e ilícitas, de reinserção social de egressos de tratamento de 

uso de drogas e do sistema prisional, de ações nas áreas de atuação que 

envolvam diversos órgãos e entidades, com base em estudos técnicos e 

dados estatísticos e de analise criminal para realizar:

• A redução dos índices e indicadores de criminalidade e de violência, 

inclusive a institucional;

• A elaboração e implantação de ações, programas e/ou projetos de prevenção 

à criminalidade;

• A implantação da gestão estratégica do Sistema Municipal de Segurança 

Pública.



/ 71 /

• A adoção das diretrizes do Policiamento Comunitário, instituídas pela 

Portaria Nº 43, de 12 de maio de 2019, do Ministro de Estado da Justiça 

e Segurança Pública, por meio de convênio da Prefeitura de Niquelândia, 

por intermédio da Secretaria Municipal da Justiça e Segurança Pública e 

a Secretaria de Estado da Segurança Pública, por intermédio da Polícia 

Militar do Estado de Goiás, bem como da instituição do Sistema Municipal 

de Segurança Pública, dentro das diretrizes da segurança comunitária, 

conforme as diretrizes anteriormente referidas referentes ao serviço de 

policiamento e outros estudos que consagraram o Modelo de Segurança 

Comunitária, como o mais apropriado;

• Elevar a percepção de segurança da população, por meio de ações 

de prevenção ao crime e a violência, sobretudo por meio de ações de 

reorganização urbanística e de defesa social;

• Reduzir todas as formas de violência, especialmente a violência contra a 

mulher, nomeadamente a violência doméstica e a violência sexual;

• Reprimir as situações de exploração sexual, independente do gênero, 

aprimorando as ações interinstitucionais de atendimentos, especialmente 

nos casos envolvendo populações vulneráveis e minorias. 

• Programa Municipal de Prevenção da Violência contra Grupos Específicos 

da Sociedade – NIQUELÂNDIA SEM VIOLÊNCIA;

• Programa Municipal de Segurança Comunitária Urbana – COMUNIDADES 

SEGURAS;

• Programa Municipal de Segurança Comunitária Rural –SEGURANÇA RURAL;

• Programa Municipal de Apoio às Instituições de Segurança Pública – 

SEGURANÇA INTEGRADA.

37 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE EDUCAÇÃO

Plano Municipal de Educação

• A erradicação do analfabetismo formal até 2025 e do analfabetismo 

funcional até 2030;

• A promoção de uma reformulação da Educação Rural;

• A busca por estabelecimento de convênios que possibilitem a melhoria da 

educação infantil, e do ensino fundamental;

• A promoção da capacitação continuada e de valorização dos servidores 

administrativos e professores da Rede Municipal de Ensino.

• Programa Municipal de Erradicação do Analfabetismo Formal e Redução 

do Analfabetismo Funcional – NIQUELÂNDIA ALFABETIZADA;

• Programa Municipal de Reestruturação da Educação Infantil – ALICERCES 

DO SABER;

• Programa Municipal de Reestruturação do Ensino Fundamental – ENSINAR 

É FUNDAMENTAL;

• Programa Municipal de Reestruturação da Educação Rural – EDUCAR PARA 

O DESENVOLVIMENTO;

• Programa Municipal da Reestruturação da Educação de Jovens e Adultos - 

NOVA CHANCE;

• Programa Municipal de Envolvimento das Comunidades com a Vida Escolar 

– AGENTES COMUNITÁRIOS DA EDUCAÇÃO. 
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38 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA

Plano Municipal de Cultura

• Estruturar as políticas públicas que possibilitem o exercício, pelo povo de 

Niquelândia de usufruir do direito constitucional à cultura, em seus mais 

variados matizes;

• Estabelecer praticas participativas na formulação e gestão da Política e do 

Sistema Municipal de Cultura;

• Ampliar o acesso à produção e fruição da cultura em todo o Município de 

Niquelândia e por todas as pessoas que vivem em seu vasto território;

• Inserir as políticas culturais do município em modelos sustentáveis de 

desenvolvimento sócio econômico, como a economia criativa;

• Promover e proteger o patrimônio cultural, material e imaterial, as 

diversidades étnicas e sócio ambientais e culturais, presentes em nosso 

vasto territorial municipal;

• Promover à cultura como elemento importante para o exercício pleno da 

cidadania.

• Programa Municipal de Fomento à Dança e ao Teatro – DANÇAR & 

APRESENTAR;

• Programa Municipal de Fomento em Artes Visuais – OLHARES JOSEFINOS

• Programa Municipal de Fomento ao Artesanato – NIQUELÂNDIA CRIATIVA;

• Programa Municipal de Apoio à Cultura Popular – MESTRES DA CULTURA;

• Programa Municipal de Fomento à Música – NIQUELÂNDIA EM CANTO;

• Programa Municipal de Fomento à Literatura – LEIA NIQUELÂNDIA;

• Programa Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Patrimônio 

Histórico – NIQUELÂNDIA HISTÓRICA;

• Programa Municipal de Fomento da Cultura Comunitária – CULTURAS DAS 

COMUNIDADES.

39 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE DESPORTO E LAZER

Plano Municipal de Desporto e Lazer

• Massificar a prática de esportes através das atividades de iniciação 

esportivas;

• Oportunizar a atividade física a pessoas interessadas;

• Contribuir com o desenvolvimento humano, social e esportivo;

• Promover transformações na vida dos praticantes, melhorando a qualidade 

de vida.

• Programa Municipal de Esportes, Recreação e Lazer na Promoção da 

Cidadania – ESPORTE CIDADÃO;

• Programa Municipal de Esportes, Recreação e Lazer na Promoção do 

Desenvolvimento Comunitário – ESPORTE COMUNITÁRIO;

• Programa Municipal de Promoção de Grandes Eventos Esportivos Integrados 

às Atividades Turísticas e de Apoio ao Atleta e as Equipes Profissionais – 

VALORES DO NOSSO ESPORTE;

• Programa Municipal de Promoção da Recreação e do Lazer – LAZER É 

VIDA.
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40 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Plano Municipal de Saúde

• Ampliar o acesso e fortalecer a atenção básica, com ênfase na Atenção 

Primária em Saúde;

• Ampliar o acesso e aprimorar a assistência especializada;

• Organizar e implementar a Rede de Atenção às Urgências no âmbito 

municipal;

• Organizar e implementar a Rede de Atenção Materna e Infantil no âmbito 

municipal, para garantir o acesso, o acolhimento e a resolutividade;

• Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma 

articulada com o Centro de Atenção Psicossocial já existente e, no futuro, 

com o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, quando vier a 

existir, com as demais unidades de atenção em saúde e outras unidades 

Intersetoriais;

• Promover a melhoria das condições de saúde dos portadores de doenças 

crônicas, mediante a qualificação da gestão e da organização da rede de 

atenção à saúde dessas pessoas;

• Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento 

oportuno de câncer;

• Promover a melhoria das condições de saúde da pessoa com deficiência, 

mediante a qualificação da gestão e a organização da rede de atenção à 

saúde da pessoa com deficiência;

• Fortalecer e executar ações de vigilância em saúde, incluindo o controle e 

o monitoramento das doenças transmissíveis, da imunização e da oferta de 

respostas rápidas às ocorrências, surtos e epidemias;

• Fortalecer às ações de vigilância em saúde, com vistas a prevenir os riscos 

decorrentes da convivência entre os seres humanos, entre estes e os animais, 

contrib uindo para a redução de Zoonoses e outras doenças transmitidas 

por vetores;

• Promover e proteger a saúde da população niquelandense com ações 

preventivas capazes de eliminar, prevenir ou diminuir os riscos à saúde, 

aprendendo e praticando o aprendizado com a crise sanitária atual, 

interferindo preventivamente nos problemas sanitários decorrentes da 

falta de saneamento básico, decorrentes da relação do homem com o meio 

ambiente e decorrentes das relações de produção, circulação de bens e 

serviços e da prestação de serviços de interesse da saúde pública;

• Fortalecer e executar ações de Vigilância Ambiental, incluindo o controle e 

o monitoramento dos riscos às populações expostas a desastres, poluição 

do solo, da água e do ar;

• Implementar ações preventivas de combate à corrupção na gestão 

farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, construindo uma gestão 

transparente, excluindo dos processos licitatórios empresas envolvidas em 

aquisições superfaturas, aqui e em outros municípios, e realizar uma gestão 

com foco no uso racional de medicamentos e na avalição e monitoramento 

das demandas dos serviços de saúde pública;

• Qualificar a assistência laboratorial prestada pelo município, com o 

fortalecimento institucional do Laboratório Municipal, potencializando a 

capacidade de respostas diagnósticas na Rede Municipal de Saúde, com 

maior rapidez e precisão;

• Investir em qualificação e fixação dos profissionais do Sistema Único de 

Saúde- SUS no Município de Niquelândia;

• Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS, na esfera pública 

municipal;

• Implementar ações de proteção à saúde dos trabalhadores da saúde pública 

e estimular o mesmo comportamento nos serviços privados;
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• Fortalecer o papel do cidadão e da cidadania na gestão do SUS em 

Niquelândia, estimulando a participação e o controle social nas ações e 

atividades do Sistema Municipal de Saúde;

• Criar e implementar a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde em Niquelândia;

• Estimular e implementar ações, programas e projetos transversais de 

atenção à saúde;

• Criar e implementar ações, atividades, programas e/ou projetos de 

tecnologia da informação na gestão do Sistema Municipal de Saúde e na 

implementação de práticas como a telemedicina e o telediagnóstico;

• Estimular o surgimento do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Mesorregião Norte do Estado de Goiás, visando:

• A cogestão do Hospital Regional “Maria Pires Perillo”; e

• A democratização e maior transparência do acesso a central de regulação, 

em conformidade com as linhas operacionais do complexo regulador.

• Criar e implementar a Auditoria Permanente no Sistema Único de Saúde de 

Niquelândia, vinculada à Superintendência de Corregedoria, Controladoria, 

Auditoria e Controle Social do Município, vinculada à Secretaria do Governo 

Municipal

• Criar e implantar a Gerência de Gestão Administrativa, de Apoio Logístico 

e de Infraestrutura da Superintendência de Administração e Finanças da 

Secretaria Municipal da Saúde e da Assistência Social.

• Programa Municipal de Reestruturação da Gestão Integral da Saúde – 

GESTÃO INTEGRADA;

• Programa Municipal de Reestruturação das Ações e Estruturas da Vigilância 

em Saúde – DE OLHO NA SAÚDE;

• Programa Municipal de Promoção da Gestão Estratégica e Participativa do 

Sistema Municipal de Saúde – GESTÃO PARTICIPATIVA;

• Programa Municipal de Monitoramento e Avalição da Rede Pública de 

Saúde – REDE MONITORADA;

• Programa Municipal de Viabilidade e Sustentabilidade Financeira do SUS 

em Niquelândia – SUS COM AUTONOMIA DE GESTÃO;

• Programa Municipal de Modernização da Gestão das Unidades Municipais 

de Saúde - UNIDADES MODERNIZADAS.

41 - PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Plano Municipal de Assistência Social

• Organizar, nortear e regular a execução da Política Municipal de Assistência 

Social, na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, 

contemplando as ações, programas, projetos, serviços e atividades 

socioassistenciais ofertados pelo Município de Niquelândia, no Estado de 

Goiás;

• Prover serviços de proteção social básica e especial, bem como programas, 

projetos e benefícios para famílias e/ou indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco;

• Garantir a inclusão e a equidade dos usuários ou de grupos sociais 

específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais, 

básicos e especiais, em áreas urbanas e rurais;

• Reorganizar e fortalecer a Rede Socioassistencial para atendimento às 

famílias, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social ou pessoal;

• Garantir aos usuários do SUAS o acesso ao conhecimento de seus direitos 

sociais e os órgãos e entidades de promoção e defesa desses direitos;



• Sistematizar as informações, visando a construção de indicadores e índices 

territorializados das situações de vulnerabilidade e risco social e/ou pessoal 

que incidem sobre famílias ou indivíduos nos diferentes ciclos da vida, bem 

como identificar, definir e executar medidas de prevenção quanto à presença 

ou ao agravamento e superação de vitimizações, riscos e vulnerabilidades 

sociais nos territórios comunitários.

• Programa Municipal de Apoio Social ao Desenvolvimento Infantil – TEMPO 

DE CRIANÇA;

• Programa Municipal de Apoio Social ao Desenvolvimento do Adolescente 

- TEMPO JUVENIL;

• Programa Municipal de Apoio Social ao Desenvolvimento da Maturidade – 

TEMPOS MADUROS;

• Programa Municipal de Apoio Social ao Desenvolvimento do Idoso – TEMPO 

DE COLHER.
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