


PREFÁCIO
Águas Lindas de Goiás necessita estar conectada com todas as estruturas públicas do 

Estado de Goiás e da União, tais como: Unidade da Administração Fazendária Estadual; 

Justiça do Trabalho; bem como uma unidade da Justiça Federal para que nosso cidadão 

não tenha que se deslocar a outros municípios para terem acesso aos serviços oferecidos 

por esses órgãos.Nossa visão é de renovação, com transparência e humanização da 

gestão, desenvolvendo o município de forma integrada e visando uma cidade: fisicamente 

organizada, economicamente sustentável, ambientalmente equilibrada, socialmente 

justa e, estrategicamente posicionada para o futuro.A ampla composição de forças 

vivas da cidade nos credencia a vencer adversidades, superar desafios e entregar nas 

mãos dos cidadãos essas grandes conquistas. Amparados nos anseios das famílias 

Águaslindenses, unidos, defenderemos e lutaremos pela implantação desse Plano de 

Governo. Ao final desse Projeto, com certeza teremos uma Águas Lindas de Goiás, mais 

forte, próspera e vencedora. Orgulho para o Estado de Goiás, para o Centro Oeste e para 

o nosso Brasil. Deus nos abençoe e nos proteja!
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VISÃO
Águas Lindas é a 5ª cidade mais populosa do estado, mas apenas a 17ª economia. Embora 

tenha sido emancipada recentemente, a localização privilegiada, no entorno do Distrito 

Federal e ainda próxima a Goiânia, é um diferencial. Iremos utilizar essa proximidade 

ao governo do estado, do DF e da União para gerar empregos, renda e oportunidade 

para nossa população. Nos próximos quatro anos, a prefeitura irá se profissionalizar e 

oferecer gestão humanizada, eficiente e diferenciada na aplicação dos recursos públicos, 

com ênfase no desenvolvimento social e econômico, amparado na sustentabilidade de 

governo. A gestão será composta pelos eixos (diretrizes) básicos a seguir.



A educação como um direito fundamental 
e promotora do desenvolvimento social, 
econômico e cultural de nossa cidade.

E
DU
CA
ÇÃO



PROPOSTAS
Ações

NOVAS GERAÇÕES
Ampliação de vagas em creches e em escolas – equipamentos 

reformados, inclusivos, com quadro técnico valorizado e gestão 

democrática e transparente, tudo pela melhoria na qualidade da 

educação oferecida – melhoria no ranking do IDEB.

CUIDANDO DO NOSSO FUTURO
Atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico, psicológico 

e nutricional aos alunos da rede municipal. O programa Olho 
Clínico distribuirá óculos para alunos da rede municipal.

DE PAI PARA FILHO
Integração escola/comunidade, com alunos uniformizados, 

disciplinados, recebendo alimentação de qualidade, praticando 

esporte e atividades culturais nos contraturnos.

LEVA E TRAZ
transporte escolar seguro e de qualidade para nível básico, 

técnico, tecnólogo e universitário.

CONECTADOS
Implementar sala de informática em todas as escolas municipais.



A saúde como direito universal é dever 
do estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas, assegurando 
a cidadania e o fortalecimento da 
democracia.
A saúde de Águas Lindas receberá 
um choque administrativo e recursos 
necessários para que o cidadão possa 
ser atendido rapidamente e de forma 
humanizada.

SAÚDE



PROPOSTAS
Ações

SEM ESPERA
Gestão humanizada, eficiente, transparente e digital –

Modernização de equipamentos clínicos e hospitalares com 

marcação on-line de consulta, ampliação de estoques de 

medicamentos, contratação de especialistas e profissionais 

com ampliação de vagas.

UTI
Aquisição de UTI Móvel.

SAÚDE VALORIZADA
Reestruturação do Hospital Bom Jesus, Ampliação do Programa 

de Saúde da Família e de Saúde Rural, Criação da maternidade, do 

centro de saúde da mulher, do centro de fisioterapia e reabilitação 

e, do centro odontológico.

SAÚDE A QUALQUER HORA
Realização de mutirões para zerar fila de procedimentos 

cirúrgicos e ambulatoriais médicos e odontológicos, pediatras 

disponíveis 24h por dia.

SAÚDE PARA TODOS
Inauguração de Unidades de Pronto Atendimento – UPAs e, do 

Hospital Regional Hugo 09.



Atração  de investimentos da iniciativa 
privada, parcerias estratégicas, estímulo 
ao empreendedorismo, melhoria 
da infraestrutura, transparência e 
desburocratização da prefeitura.
Sendo referência em planejamento, gestão 
profissional eficiente, colaboração de 
parcerias público-privadas (PPPs) e com 
o implemento de mudanças necessárias, 
o município de Águas Lindas de Goiás 
crescerá ainda mais. 

+
EM
PRE 
GO



PROPOSTAS
Ações

CIDADE QUE CRESCE 
Criação de Polos de Tecnologias e Setor Industrial, com fomento 

a pequenas e médias Indústrias que trarão divisas e emprego.

CIDADE QUALIFICADA 
Ampliação e viabilização de cursos profissionalizantes e de 

qualificação do empreendedor em parceria com SESI, SESC, 

SENAC e, SEBRAE.

GOVERNO PARCEIRO
Simplificação e desburocratização de procedimentos. Criação 

de incentivos fiscais para atração de novos empreendimentos e 

vagas de trabalho.

BANCO DO EMPREENDEDOR
Implantação do Banco do Empreendedor para 

microempreendedores formais e informais que necessitam 

de crédito para expandir seus negócios e Implantação de 

Incubadoras Empresariais desde Mini, Micro, Pequenas até 

Médias Empresas.



A segurança pública é essencial para 
que os empreendedores invistam 
e as famílias se fixem na cidade. 
Crianças e jovens, empresários e 
trabalhadores cooperando com o 
poder público para tornar nossas 
cidade um lugar melhor. 

SE
GU
RAN
ÇA



PROPOSTAS
Ações

ESCOLA SEGURA
Segurança para trabalhar no perímetro escolar e, assim, prevenir 

assédio às crianças e aos jovens e a violência no transito.

VIZINHANÇA SOLIDÁRIA
Implantação do sistema inteligente de videomonitoramento 

(câmeras), iluminação urbana integrada e redes de inteligência 

e prevenção ao crime e ao tráfico de drogas.

JUVENTUDE SAUDÁVEL
Criação do programa de apoio ao jovem dependente químico 

e atuação rigorosa contra venda de bebidas alcoólicas para 

menores de 18 anos.

CIDADE VIVA
Criação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI-M), que incentivará 

as forças de segurança que atuam na cidade, apoiando e 

buscando ampliar o efetivo de policiais e viaturas. 



A proteção social de Águas Lindas se pautará 
por garantir a vida, a redução de danos e a 
prevenção da incidência de riscos, garantindo 
o atendimento de qualidade a todas as 
famílias em situação de vulnerabilidade 
social. 

ASSITÊNCIA
SO
CI
AL



PROPOSTAS
Ações

CIDADE QUE CUIDA
Inclusão, amparo e proteção ao idoso, jovens e pessoas em 

vulnerabilidade social, como crianças, adolescentes e mulheres 

vítimas de violência ou situação de rua; Fortalecimento do 

Conselho Tutelar.

REDE DE ASSISTÊNCIA
Aprimoramento dos CRAS, criação do CRAS Volante para as 

famílias que se encontram distantes da sede eaperfeiçoamento 

do sistema de gestão dos programas de transferência de renda 

federal, estadual e municipal, ampliando o atendimento às 

pessoas em situação de vulnerabilidade.

CIDADE DE TODOS 
Atenção e adequação dos equipamentos públicos à legislação 

sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência.

GOVERNO QUE VALORIZA
Criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, para promover, 

acompanhar e fiscalizar a integração das políticas de inclusão e 

acessibilidade do município.

SECRETARIA DE PESSOAS ESPECIAIS 
Criação de Secretaria especialmente focada em promover, 

acompanhar e fiscalizar politicas de inclusão e acessibilidade 

das pessoas com deficiência física ou mental do munícipio.



O esporte como auxiliar na 
prevenção de doenças, na 
diminuição da evasão escolar, no 
aumento do índice de aprovação 
colegial e como filosofia de vida ou 
meio de sustento para o atleta. 

ES
POR
TE
e
LA
ZER



PROPOSTAS
Ações

CIDADE EM MOVIMENTO 
Construção de ginásio poliesportivo - parcerias da União, Estado 

e iniciativa privada; criação de áreas de lazer, campos de futebol 

sintético e projetos esportivos que usem ou não o meio ambiente 

como área de prática.

CIDADE OLÍMPICA 
Apoio em treinamento e competição a atletas de ponta; projetos 

de iniciação esportiva e implementação do Centro Olímpico.

MELHOR (C) IDADE
Oferecimento de atividades de esporte e lazer dedicadas à 

terceira idade.



A cultura como direito fundamental 
do cidadão que, junto com a 
educação, a saúde, a ciência 
e a tecnologia, são vetores de 
transformação social para a 
construção de uma cidade melhor 
para as futuras gerações. 

CUL
TU
RA



PROPOSTAS
Ações

CULTURA COMTEMPORÂREA
Fomento ao empreendedorismo e valorização da moda, do 

design, das artes urbanas, do grafite e da gastronomia, entre 

outras expressões culturais da atualidade ligadas a atividades 

criativas, fortalecendo a economia da cultura.

CIRCUITO AGUALINDENSE DE CULTURA
Parcerias e/ou convênios, visando intensificar e qualificar a 

agenda cultural de Águas Lindas de Goiás com festivais de 

música, dança e teatro; resgate de festejos culturais e criação de 

centro cultural.

CULTURA PARA TODOS 
Programas, projetos e ações voltadas à cultura inclusiva, 

proporcionando a participação de pessoas com cegueira, baixa 

visão, surdez, deficiência mental ou física, autismo, entre outras.

LEITURA DELIVERY 
Criação de Ônibus Biblioteca e projetos de incentivo à leitura.

CASA DO NORDESTINO 
Criação do centro de cultura nordestina.



Cidade inteligente que aplica 
soluções eficazes e sustentáveis 
para o desenvolvimento do trânsito, 
mobilidade urbana e engenharia de 
tráfego. A humanização do trânsito 
estará entre as prioridades de Águas 
Lindas. 

MO
BI
LI
DA
DE



PROPOSTAS
Ações

TRANSPORTE INTEGRADO 
Implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana com 

sistema de transporte público municipal integrado, acessível 

e multimodal, composto por veículos novos, pontos de parada 

cobertos e com Wi-Fi grátis, terminais e equipamentos urbanos, 

grade de horários e itinerários.

PEDESTRES E CICLISTAS VALORIZADOS
Investimento em calçadas e áreas exclusivas para pedestres, 

adequados à acessibilidade, ciclovias, bicicletário público 

municipal e implementação de sistema de compartilhamento de 

bicicletas; pavimentação de ruas.

O FUTURO É AGORA 
Parcerias com o governo federal e o GDF para extensão do ramal 

do metrô de Ceilândia até Águas Lindas.

COLETIVIDADE EM MOVIMENTO
Aprimoramento dos serviços de táxi, mototáxi e transporte de 

escolares. 

PADRONIZAÇÃO
Padronização de calçadas, meio-fio e sinalização de trânsito nas 

vias públicas municipais.



Gestão baseada em compliance 
e norteado pelos princípios 
da administração pública de 
forma participativa, planejada, 
transparente,  eficiente e eficaz.

GES
TÃO



PROPOSTAS
Ações

PREFEITURA ON-LINE 
Digitalização dos serviços fornecidos pela prefeitura como o 

Conserte Já, aplicativo de celular em que a população poderá 

requerer a poda de árvores, desentupimento de bueiros ou tapa 

buracos.

FAZER MAIS COM MENOS 
Rigoroso controle nas compra de materiais, contratação de 

serviços e gestão dos contratos com fornecedores e prestadores 

de serviços.

DESCOMPLICA
Gestão de processos, visando a simplificação, agilidade e 

qualidade na prestação dos serviços públicos para a população.

SERVIDOR VALORIZADO 
Reestruturação do Plano de Carreira (PCR) e, Realização de 

Concurso Público.

GOVERNO PROFISSIONAL
Reestruturação de carreiras, definição de atribuição e valorização 

dos servidores públicos.

GOVERNO TRANSPARENTE
Proteção e conservação das nascentes, rios, lagos, riachos e 

parques ambientais. 



Respeito aos recursos naturais 
e preservação do legado natural 
para as futuras gerações. 
Aumento dos serviços prestados 
e colaboração para a manutenção 
da biodiversidade local. 

AM
BI
EN
TE

MEIO



PROPOSTAS
Ações

SUSTENTABILIDADE PARTICIPATIVA 
Adoção de mecanismos para articulação e modernização dos 

órgãos e sistemas que atuam nas políticas ambientais do 

Município e ampliação das ações de Fiscalização Ambiental para 

promover a preservação do patrimônio ambiental municipal.

CIDADE LIMPA 
Implementação de estratégia de gestão integrada para 

cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, coleta 

seletiva e monitoramento das atividades poluidoras.

ÁGUAS MAIS LINDAS
Proteção e conservação das nascentes, rios, lagos, riachos e 

parques ambientais.

URUBANIZAÇÃO
Arborização das ruas e praças de nosso munícipio.

RECICLE MAIS PAGUE MENOS 
Ampliação dos pontos de coleta seletiva do programa.



 Cidade atrativa e saudável, capaz 
de receber investimentos em novos 
empreendimentos e expandir os 
atuais.

E SANEAMENTO
BÁSICO

INFRAESTRUTURA



PROPOSTAS
Ações

LUZ E ÁGUA 
Criação de adutoras e reservatórios de água – para quando 

houver interrupção do fornecimento de energia elétrica não falte 

também água, e expansão do serviço de coleta de esgoto.

INTEGRAÇÃO RODOFERROVIÁRIA
Criação de terminais multimodais de transbordo de passageiros, 

regulamentação do sistema público de transporte coletivo.

DIREITO DE IR E VIR
Reforma e manutenção das estradas e ruas que atravessam 

nosso município.

DIREITO DE IR E VIR
Reconstrução e revitalização da BR 070  que corta a cidade e, 

realização de  tapa-buraco e asfalto nas ruas de nosso munícipio.

RODOVIÁRIA
Construção da nova rodoviária.

PARQUE DA CIDADE 
Criação de área de convivência comum com ciclovias e outras 

atrações para as famílias agualidense.



Aguas Lindas como referência 
de apoio ao pequeno agricultor 
ampliando a participação do 
agronegócio no PIB municipal.  
Com a criação do Selo de Inspeção 
Municipal (SIM) será viável o 
escoamento da produção e a sua 
comercialização no entorno do 
Distrito Federal e em outras cidades, 
incentivando economicamente 
agronegócio. 

A
GRI
CUL
TU
RA



PROPOSTAS
Ações

AGRICULTURA LUCRATIVA 
Parceria para o fornecimento de gêneros da merenda escolar com 

os produtores locais. Programa de extensão rural (assistência 

técnica e capacitação), em parceria com a Emater, de acordo 

com a aptidão de cada povoado.

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Conscientização para o uso correto de defensivos agrícolas 

e descarte dos seus respectivos recipientes, e recuperação de 

áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares. 



Regularização fundiária para 
titulação das famílias que residem 
em áreas não legalizadas, e 
construção de novas unidades 
habitacionais, reduzindo o déficit 
habitacional no município, por 
iniciativa própria ou parcerias.

HA
BI
TA
ÇÃO



PROPOSTAS
Ações

CASA PARA TODOS 
Construção, em parceria com os governos estadual e federal, 

de novas unidades habitacionais e melhoria das condições de 

habitabilidade de moradias com ênfase nos cidadãos de baixa 

renda que habitam áreas de risco.

CASA DO SERVIDOR 
Criação do Plano Municipal de Habitação para os servidores 

municipais.

MINHA CASA, MINHA VIDA 
Cadastro de interessados no programa Minha Casa, Minha Vida.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Com entrega de títulos definitivos.



Cidade inteligente, unidades descentralizadas da 
administração pública integradas, inclusão digital, 
transferência de tecnologia, gestão mais eficiente e 
contribuição com o desenvolvimento econômico na 
promoção de novas empresas de base tecnológica, 
além de incentivo à pesquisa e aplicação de novos 
produtos e serviços. 

TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO  

CIÊNCIA,



PROPOSTAS
Ações

CIDADE DIGITAL E INTELIGENTE 
Aproveitando as funcionalidade da nova tecnologia 5G, 

implementar Iluminação publica eficiente, pontos de ónibus 

tecnológico, wi fi em toda a cidade integrando serviços e 

equipamentos públicos – ver prefeitura on line.

CIDADE TECNOLÓGICA 
Apoio ao empreendedorismo voltado para a área de ciência e 

tecnologia.

INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
Banco de dados e informações sobre os serviços municipais. 



Águas Lindas como polo atrativo 
para novas indústrias e terreno 
fértil para o empreendedorismo nos 
setores de comércio e serviços.

INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 



PROPOSTAS
Ações

CIDADE QUALIFICADA 
Qualificação profissional voltada aos trabalhadores, com a 

finalidade de melhorar o perfil para a empregabilidade e apoiar 

iniciativas empreendedoras com vistas à geração de trabalho e 

renda.

CIDADE INDUSTRIALIZADA
Incentivo à atração, localização, manutenção e desenvolvimento 

de iniciativas industriais.

FOMENTO
Incentivo ao empreendedorismo local e a atividades econômicas 

voltadas à autogestão via microcrédito.  



CONCLUSÃO
Levando em consideração as ações propostas, a gestão governamental implementará 

em Águas Lindas medidas em que todos possam participar das decisões sobre os 

investimentos públicos e fiscalizar os serviços prestados pela prefeitura. Uma cidade 

onde os serviços públicos continuem sendo oferecidos com qualidade e eficiência para 

população, administrados de forma humana, moderna e transparente. Com uma boa 

governança, teremos uma cidade mais agradável, justa e com inclusão social, pois é na 

cidade em que as pessoas nascem, moram, estudam, trabalham e se divertem.




