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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021 – ANEXO I DIRETRIZES E METAS 
FINANÇAS E GESTÃO 

 
PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 

Administração Tributária Todas as 
Regiões 

Esta atividade tem por finalidade sediar as ações e as despesas com a 
gestão tributária, consistindo em fiscalização, coleta, registro e controle 
das receitas fiscais da Prefeitura Municipal, seja a proveniente de 
impostos, taxas e contribuições, e também as transferências. 

Desenvolvimento e 
Modernização da 

Administração Tributária 

Todos os 
Órgãos 

Este projeto tem por finalidade o planejamento e implementação de 
ações destinadas ao desenvolvimento da administração tributária, com 
incorporação de novas tecnologias, capacitação de pessoal, inovações e 
outras medidas para aumentar a eficiência e eficácia da máquina de 
arrecadação fiscal. 

Modernização do 
Novo Código 

Tributário 
01 

Constituir um novo Código Tributário Municipal, tornando um 
instrumento eficaz no auxílio da gerencia dos recursos públicos, 
primando sempre por regras claras e precisas, a serem aplicadas pela 
Administração Pública, assegurando assim a transparência de sua 
gestão. 

Modernização do 
Cadastro Imobiliário 01 

Modernizar os instrumentos que auxiliam na tributação, aqui entendidos 
como sendo os procedimentos técnicos e legais de uma ação da 
administração municipal na área de Cadastro Técnico e Planta de 
Valores Genéricos, entre outros, e que possibilitem melhorar a gestão 
territorial urbana e rural, tendo a visão de ampliar os recursos tributários 
municipais. 

Administração da Dívida 
Ativa 

Todas às 
Dividas 
Ativas 

Esta atividade tem por finalidade sediar as ações e despesas destinadas 
à administração da Dívida Ativa, consistindo em apuração, 
caracterização, gestão jurídica e financeira, com a adoção de métodos 
de eficiência e eficácia para cobrança e administração para resultados. 

Administração de 
Recursos 
Humanos 

Todos os 
Servidores 

Esta atividade tem por finalidade sediar a administração dos recursos 
humanos da Prefeitura Municipal de Nova Andradina, consistindo de 
manutenção dos dados funcionais dos servidores, gestão da folha de 
pagamento, administração de direitos e obrigações funcionais, saúde 
dos servidores e outras ações vinculadas à gestão dos recursos 
humanos. 

Administração da 
Dívida Passiva 

Toda a 
Dívida 

Passiva 

Esta atividade tem por finalidade sediar as ações administrativas de 
gestão da Dívida Passiva, consistindo na administração de títulos 
passivos de endividamento, precatórios, PASEP e outras contribuições, 
dívida previdenciária e demais obrigações de longo prazo da PMNA. 
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Manutenção da 
Secretaria de 

Finanças e Gestão 

Todos os 
Órgãos 

Esta atividade tem por finalidade sediar as ações destinadas à 
manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Finanças e 
Gestão, compreendendo as despesas de custeio e investimentos 
necessários ao cumprimento de seus objetivos. 

Manutenção da 
Controladoria 

Municipal 
01 unidade 

Este projeto tem por finalidade a manutenção dos procedimentos legais, 
administrativos e operacionais necessários para dar continuidade à 
implantação e ativação da Controladoria Municipal, nos termos da 
legislação aplicável à matéria. 

Ampliação da 
Qualificação das 

Parcerias Político-
Institucionais com 

Entidades 
(convênios) 

- 

A Prefeitura Municipal, assim como o setor público em geral, presta uma 
série de serviços de interesse público através de parcerias conveniadas 
ou contratadas junto a entidades não-governamentais e mesmo 
privadas.  O aperfeiçoamento dessa relação interinstitucional passa por 
um trabalho conjunto da Prefeitura com essas instituições, no sentido de 
capacitar os recursos humanos envolvidos nessas parcerias, e melhorar 
a gestão dessas entidades e de seus trabalhos, com vistas a oferecer à 
população serviços de melhor qualidade, com maior produtividade pelo 
controle e redução de custos, assim como passa pela capacitação das 
entidades na geração de recursos, reduzindo a dependência delas do 
Tesouro Municipal. 

Manutenção da 
Assessoria de 
Comunicação 
Institucional 

Todo o Órgão 
Esta atividade tem por finalidade sediar as ações e despesas de 
manutenção e funcionamento da Assessoria de Comunicação 
Institucional 

Implantação do 
Arquivo Central 1 

Implantação do orgão central de sistema de arquivos , que tem por 
finalidade ser responsavel pela normalização dos procedimentos 
tecnicos aplicados aos arquivos setoriais da instituição e pela custodia 
dos documentos em fase permanente.O Arquivo Central tambem sera 
responsavel pelo planejamento e execução das politicas de arquivo e de 
gestão documental. 
 

Manutenção em 
Tecnologia e 
Suporte TI 

Todo o Órgão 
Esta Atividade tem a finalidade de realizar todo o suporte necessario 
para atender a demanda do ente relacionado a tecnologia da Informação 
.  

Implantação de 
Sistema de 
Informações 

compartilhadas 

Todo o Órgão 

Implantar sistema de digitalização dos processos que organizem e sistematizem a 
capacidade do Município de gerar, analisar, compartilhar e fornecer conhecimento 
de maneira rápida e precisa, incorporar recursos da tecnologia da informação aos 
trâmites processuais administrativos, objetivando maior eficiência na gestão 
pública municipal, observando os requisitos de segurança e autenticidade dos 
documentos administrativos em meios eletrônicos. 
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GOVERNADORIA 
 

PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 

Manutenção do 
Gabinete do 

Prefeito 

01 
órgão 

Esta atividade tem por finalidade sediar as ações e despesas de 
manutenção e funcionamento do Gabinete do Prefeito Municipal. 

Manutenção da 
Procuradoria 

Jurídica Municipal 

01 
órgão 

Esta atividade tem por finalidade sediar as ações e despesas de 
manutenção e funcionamento da Procuradoria Jurídica Municipal. 

Manutenção da 
Assessoria ao Prefeito 

Municipal 

01 
órgão 

Esta atividade tem por finalidade sediar as ações e despesas de 
manutenção e funcionamento da Assessoria ao Prefeito Municipal. 

 

HABITAÇÃO 
 

PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 

Manutenção e 
encargos do 

Fundo de 
Habitação 

500 
unidades 

habitacionais 

Os Programas Habitacionais do município de Nova Andradina tem por 
princípio fundamental proporcionar à população de baixa renda, o acesso 
à moradias dignas, entendidas estas como abrigo situado em espaço 
ambientalmente saudável, acessível aos serviços públicos de transporte 
coletivo, coleta de lixo e infraestrutura básica, aos equipamentos urbanos 
e comunitários, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida desta 
faixa da população. 

Regularização Nova 
Casa Verde 

1.000 unidades 
habitacionais 

Viabilizar junto a Comissão de regularização do Distrito Nova Casa 
Verde. 

Regularização 
Conjunto Habitacional 

Flavio Derzi 

30 unidades 
habitacionais 

Viabilizar a regularização do Bairro Flavio Derzi. 

Moradia Precária 10 unidades Viabilizar junto ao Governo do Estado parceria para realizar a 
construção/reforma de casas onde a condição de moradia é minima. 
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PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
 

PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 
 

Capacitação de 
Servidores 

 
 
 

Todos os 
Órgãos 

Profissionalizar a gestão pública municipal por meio de formação e desenvolvimento 
de gestores públicos buscando a melhoria da qualidade dos serviços prestados à 
população, com a criatividade necessária para encontrar meios para responder ás 
demandas atuais e futuras; 

 

Plano de Saúde para 
Servidores 

01 

O presente projeto objetiva planejar, organizar e implementar um plano de 
saúde para os servidores municipais, no sentido de sanar deficiências na 
assistência aos servidores municipais, assim como contribuir para a 
melhoria do desempenho funcional, redução do absenteísmo, e redução 
dos custos de atendimento por meio de ações de prevenção de doenças. 
Será desenvolvido com participação de todas as secretarias municipais, e 
da Previna, o Plano de Previdência dos Servidores Municipais. A 
viabilidade econômico financeira do plano deverá ser cuidadosamente 
planejada, de modo a não onerar os cofres públicos municipais. O projeto 
deverá contar com assessoria técnica especializada para os estudos de 
viabilidade técnica e econômico financeira. 

Manutenção da 
Secretaria de 

Planejamento e 
Administração 

01 

Essa atividade tem por objetivo a manutenção do funcionamento da 
Secretaria de Planejamento e Administração , com a realização das 
despesas necessarias ao atendimento das necessarias ao atendimento das 
necessidades operacionais da pasta. 

Administração de 
Material 01 

Esta atividade tem por finalidade sediar a administração de material da 
Prefeitura Municipal de Nova Andradina, mediante planejamento e 
execução de ações e despesas com cadastramento de fornecedores , 
licitações , destinação e controle de equipamentos, mobiliario e materiais. 

Administração do 
Imobilizado  

01 

Esta atividade tem por finalidade sediar as ações e despesas 
correspondentes a gestão do patrimonio imobilizado , tais como 
equipamentos e bens duraveis , imoveis e outros , consistindo em 
identificação adequada, registro , valoração , destinação e gestão fisica. 

Planejamento para 
levantamento dos 
ativos intangiveis 

01 

Esta atividade tem por finalidade planejar as ações administrativas de 
gestão do patrimonio intangivel do Municipio , consistindo no 
levantamento e elaboração de estrategia de administração de carteira 
acionaria , potencial de concessoes , permissoes, parcerias e outros bens 
intangiveis. 

Administração , 
Manutenção 

,Construção e Reforma 
do Cemiterio Municipal 

01 

Modernização administrativa do Cemiterio Municipal Santa Barbara 
,elaboração do projeto de construção para  do Ossuario Municipal, bem 
como a designação de um servidor para administração do referido 
Cemiterio. 

Regularização , 
Administração e 

Manutenção  
Cemiterio Nova Casa 

01 Regularização ,Administração e Manutenção Cemiterio Nova Casa Verde 
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Estudo para expansão 
de Cemiterio 01 

Projeto para estudo de expansão de area publica  ou privada para 
Construção de Cemiterio. 

Manutenção encargos 
com Paço Municipal 

01 
Manutenção de todo o Paço Municipal com os insumos necessarios para 
sua manutenção , dos bens moveis e imoveis e conservação do entorno 
do Paço Municipal com os jardins e Praçã Geraldo Matos Lima. 

Implantação do 
Almoxarifado Central 01 

Implantação do orgão central de Almoxarifado , local destinado a guarda, 
localização , segurança e preservação dos materiais adquiridos , 
adequado a sua natureza a fim de suprir as necessidadesoperacionais 
dos setores integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura 

 

 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 

 
Coordenação das 

atividades de limpeza 
urbana 

 

8.500 TON. Coleta de lixo urbana 

Coordenação das 
atividades limpeza de 

área pública 

1.900,000,00 
m² 

Roçada, capinação, varrição, coleta na limpeza de logradouros públicos 
(praças, canteiros centrais, rotatórios, escolas, aeródromo, terrenos e 
manutenção e recuperação de prédio público, alambrado, parque infantil e 
academias etc. 

Coordenação das 
atividades limpeza de 

terrenos baldios 
180.000,00 m² Roçada de terrenos baldios no perímetro urbano. 

Coordenação das 
atividades de 
manutenção e 

expansão da rede de 
iluminação pública 

9.000 unid. Manutenção da rede de iluminação pública 

Coordenação das 
atividades de 
manutenção e 

expansão da rede 
elétrica 

1.500 m Expansão da rede de iluminação pública 

Coordenação de 
atividades de aquisição 

de equipamentos e 
veículos 

06 unid. 
Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para o parque viário e 
manutenção 
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Coordenação das 
atividades de 
recuperação e 

manutenção de vias 
rurais 

2.500 KM 
Aquisição de matérias e serviços na manutenção de vias rurais, 
patrolamento, cascalhamento, reforma e construção de ponte, mata burro 
e galeria de águas pluviais. 

 
Coordenação das 

atividades de 
recuperação e 

manutenção de vias 
urbanas 

 

10 KM 
Aquisição de matérias e serviços de construção e manutenção de vias 
urbanas de tapa buraco, com solo cimento, PMF e CBUQ. Canaletas, 
lombada elevada para pedestres e quebra mola 

Transporte Urbano 01 Prestação de Serviço de Transporte Urbano para atender a população. 

 

TRÂNSITO 
 

PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 

Coordenação das 
atividades de Projeto das 
ações de execução das 

atividades de transporte e 
trânsito. 

50 KM Implantar e executar sinalização horizontal, vertical e indicativa 

Coordenação de Projeto 
das atividades de 

execução e 
reordenamento, 
manutenção e 

fiscalização de trânsito e 
transporte. 

150 KM Implantar e executar a reordenação e manutenção e adequação viária, e 
outros meios de fiscalização. 

Coordenação de projeto 
para fins de adequação 

de atividades de trânsito e 
transporte 

04 unid. 
Implantar e executar o sistema de semáforos e outros meios para melhor 
adequar o sistema viário e mobilidade urbana 

Coordenação das 
atividades de trânsito e 

transporte 
10 unid. Implantação de projetos e serviços de educação para o trânsito 
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INFRAESTRUTURA 
 

PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 

Pavimentação 
Asfáltica, Drenagem e 
Calçamento de Ruas e 

Avenidas 

10.000,00 
m² 

Pavimentação e Drenagem em 03 bairros 

Pavimentação Asfáltica 
e drenagem- convênios 

e parcerias 

5.000,00 
m² 

Pavimentação e Drenagem- em 01 bairro 

Pavimentação Asfáltica 
e drenagem-M Cidades 

10.000,00 
m² 

Pavimentação e Drenagem- em 03 bairros e Distrito Nova Casa Verde 

Pavimentação do 
Parque Industrial 

5.000,00 
m² 

Pavimentação no Parque Industrial 

Construção e melhoria 
de parques, praças, 

canteiros e vias 
públicas 

03 Melhorias em 03 Praças no município 

Pavimentação asfáltica 
e Drenagem do Distrito 
de Nova Casa Verde 

5.000,00 
m² 

01 Pavimentação asfáltica e drenagem em Nova Casa Verde 

Manutenção e enc./ 
recapeamento de vias 

60.000,00 
m² 

02 processos de Manutenção e enc./ recapeamento de vias, divididos em 
bairros do município 

Construção de pista de 
caminhada, ciclovias e 

ciclo faixas 
02 Pista de caminhada, ciclovias e ciclo faixas em diversos bairros e centro 

Construção e melhoria 
de sistema de galerias 

de águas pluviais 
02 Melhoria de sistema de galerias de águas pluviais em 03 bairros 

Recuperação de 
erosão 02 Recuperação de erosão, em duas localidades 

Implantação e 
Manutenção e enc. c/ 
Aeroporto Municipal 

01 Implantação e Manutenção e enc. c/ Aeroporto Municipal 
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Aquisição de terrenos 
para fins de uso público 

01 Aquisição de terrenos para fins de uso público 

Aquisição de veículos 
para gerenciamento de 

obras viárias 01 
Aquisição de 01 veículo para gerenciamento de obras viárias, para atender a 

engenharia da Secretaria de Infraestrutura 

 
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E MELHORIAS EM PRÉDIOS PUBLICOS 

PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 

Edificação de Prédios 
Públicos 

03 Construção de 03 prédios públicos para atender a população 

Reforma e ampliação 
de Prédios Públicos 

03 Reforma e ampliação de 03 prédios públicos 

Construção do Centro 
de Convenções 

01 Conclusão do Centro de convenções possui 03 convênios sendo 02ª, 03ª e 
04ª Etapa 

Manutenções do prédio 
do Paço Municipal 

01 Manutenções do prédio do Paço Municipal 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 

Manutenção e enc. c/ 
Gabinete Secretário de 

Infraestrutura 

 
01 

 
Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

PROJETO 
Meta 

Mensal 2021 
DESCRIÇÃO 

Manutenção e 
encargos com gabinete 

da Secretaria De 
Assistência Social 

 
140 

 
Servidores 

Aquisição de Veículo 
Oficial para Secretaria 
de Assistência Social 

 
2 

 
Veículo Oficial 

Serviço de 
Acolhimento 

Institucional de 
Pessoas Idosas. 

 
20 

 
Pessoas Idosas 
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Manutenção e 
encargos com Centro 

de Convivência do 
Idoso 

1200 Pessoas Idosas 

Manutenção e 
encargos com a Banda 

Marcial Municipal 
Getúlio Vargas 

 
240 Crianças, adolescente jovens em situação de vulnerabilidade social 

Manutenção e 
encargos com a AABB 

Comunidade 

 
 
 

120 

A atividade aqui destacada busca a melhoria contínua das ações 
executadas por esta secretaria, em consonância com as diretrizes do Plano 
Diretor do Governo Municipal, bem como a execução dos serviços, projetos 

e programas sociais para os direitos da criança e do adolescente. 

Serviço de 
habilitação e 

Reabilitação de 
Pessoas com 

Deficiência 

 
375 

 
Pessoa com Deficiência 

Medidas 
Socioeducativas de 

Prestação de Serviços 
à Comunidade e 

Liberdade Assistida 

 
60 Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas (LA/PSC) 

Ações Estratégicas 
do Programa de 
Erradicação do 
Trabalho Infantil 

 
20 Crianças e adolescentes em situação de trabalho 

Serviço de 
Acolhimento 

Institucional de 
Crianças e 

Adolescentes 

 
20 

 
Crianças e Adolescentes Acolhidos. 

Construção da Sede 
Própria do CREAS 

 
1 

Construção de prédio para instalação do programa Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social. 

Construções, 
reformas e 

ampliações de 
unidades da 

Assistência Social da 
Proteção Social 

Básica e Especial. 

 
2 

 
Construções e reformas de unidades de Assistência Social 
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Manutenção com as 
Unidades CRAS que 
atuam com famílias e 

indivíduos em seu 
contexto comunitário, 
visando à orientação 

e o convívio sócio 
familiar, sendo 

responsável pela 
oferta do 

 
 
 

7000 

 
 
 

Famílias. 

Ações de incremento 
com a Covid-19 

 Ações voltadas para combate ao combate ao Covid 19 atraves da Proteção 
Social Basica e Especial :Apoio na adoção de medidas e logisticas que 
previnam aglomerações nos espaços publicos, atendimento e 
encaminhamentos para a rede socioassistencial  das demais politicas e orgaos 
de defesa de direito, atendimento as familias em situação de vulnerabilidade e 
risco social , atendimento a população de rua ,migração e refugiados , 
atendimento de beneficios eventuais, violencia domestica, abuso e exploração 
sexual , trabalho infantil. 

 
 

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÁS FAMÍLIAS 
 

 
Benefícios Eventuais 

 
750 

Benefícios eventuais repassados para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 

Manutenção e 
encargos com CREAS 
– PSEMAC 

160 Atendimento especializado a famílias e indivíduos com direitos violados. 

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional e 
atendimento às 
pessoas em trânsito, 
pessoas em situação 
de rua e desabrigados 
– PSE. 

 
 

60 

 
 
Pessoas em situação de rua e migrantes. 

Manutenção e 
encargos com IGD-
BF. 

 
 
 
 
 
 

600 

Os recursos do IGD são repassados diretamente do Fundo Nacional para 
os Fundos Municipais de Assistência Social: gestão de benefícios; gestão 
de condicionalidades, acompanhamento das famílias beneficiadas pelo 
Programa; cadastramento de novas famílias, atualização e revisão dos 
dados cadastrais; implantação de programas complementares ao PBF; 
demanda de fiscalização do PBF e do Cadastro Único; e estruturação das 
instâncias de controle social 
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Manutenção e encargos 
com Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) 

400 Idosos, jovens e crianças. 

Manutenção e encargos 
com o Fundo Municipal 
da Criança e do 
Adolescente 

 
1 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente destina-se a 
captar recursos para execução de políticas, ações e programas para 
crianças e adolescentes 

 

 
INVESTIMENTO SOCIAL 

 
 

PROJETO 
Meta Mensal 2021 

 
DESCRIÇÃO 

 
Manutenção e encargos com 

Celebração de Termo de 
Parcerias com Entidades Não 

Governamentais de Assistência 
Social Recurso FEAS 

 
 

6 

 
Ofertam serviços de proteção social especial nas 
modalidades, Serviço de Acolhimento Institucional – 
abrigo para crianças e Adolescente em situação de 
vulnerabilidade e risco social de 0 a 18 anos, abrigo 
institucional de longa permanência para idosos, 
serviço de acolhimento dos migrantes que 
necessitam de assistência provisória e que se 
encontram momentaneamente no município, 
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Manutenção e encargos com 
Celebração de Termo de 
Parcerias com Entidades Não 
Governamentais de Assistência 
Social Recurso FMIS. 

 
 
 

11 

 
O Fundo Municipal de Investimento Social 
subvenciona entidades que ofertam serviços de 
proteção social básica e especial nas 
modalidades, Serviço de Acolhimento Institucional 
– abrigo para crianças e Adolescente em situação 
de vulnerabilidade e risco social de 0 a 18 anos, 
abrigo institucional de longa permanência para 
idosos, serviço de acolhimento dos migrantes que 
necessitam de assistência provisória e que se 
encontram momentaneamente no município, 
serviços de apoio e atendimento a Pessoa com 
Deficiência Intelectual e/ou Múltipla e Transtorno 
Global do Desenvolvimento e serviços de 
convivência e fortalecimentos de vínculos. 

Apoio ao programas 
governamentais e entidades não 
governamentais que ofertam 
serviços para característicos de 
assistência social , entre estes para 
usuários de substâncias 
psicoativas. 

 
1 

 
Programas governamentais e entidades não 
governamentais que ofertam serviços para usuários de 
substâncias psicoativas. 

 
Manutenção e encargos com o 

Conselho Tutelar 

 
1 

 
Folha de pagamento, aquisição de equipamentos e de 
material de consumo e contratação de serviços de 
terceiros. 
 

 
Manutenção dos órgãos 
colegiados da política de 

assistência social 

 
 

8 

 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso; 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal de 
Assistência Social, Conselho Municipal da 
Juventude e Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar, Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, Conselho de Promoção da 
Igualdade Racial e Cidadania 
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Manutenção e encargos com 
Celebração de Termo de 
Parcerias com Entidades Não 
Governamentais de Assistência 
Social Recurso FNAS 

 
 

2 

 
Este projeto objetiva manter parceria com as entidades que 
prestam serviços, serviços de apoio e atendimento a Pessoa 
com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla e Transtorno Global do 
Desenvolvimento e serviços de convivência e fortalecimentos de 
vínculos e Serviço de Acolhimento Institucional – abrigo para 
crianças e Adolescente em situação de vulnerabilidade e risco 
social de 0 a 18 anos. 
 
 

Manutenção e encargos com 
Celebração de Termo de 
Parcerias com Entidades Não 
Governamentais de Assistência 
Social Recurso Próprio 

 
 

10 

 
O Recurso Próprio subvenciona entidades que 
ofertam serviços de proteção social básica e 
especial nas modalidades, Serviço de Acolhimento 
Institucional – abrigo para crianças e Adolescente 
em situação de vulnerabilidade e risco social de 0 
a 18 anos, abrigo institucional de longa 
permanência para idosos, serviço de acolhimento 
dos migrantes que necessitam de assistência 
provisória e que se encontram momentaneamente 
no município, serviços de apoio e atendimento a 
Pessoa com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla e 
Transtorno Global do Desenvolvimento e serviços 
de convivência e fortalecimentos de vínculos. 

 
 

Construções e reformas de 
unidades da Assistência Social. 

 
01 

 
Construções e reformas de unidades de 

Assistência Social 

Apoio aos serviços sócio 
assistenciais. 

 
03 

 
Manutenção de programas socioassitenciais. 
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Fundo Municipal de Fundo de 
Habitação e Interesse Social 

01 Manutenção e Encargos com Fundo de Habitação 

Calendario de Eventos da Assistencia Social e Cidadania 2021  

PROJETO 
 

META 2021 DESCRIÇÃO 

Colônia de férias, gincana, jogos 
e intercambio, festa do sorvete. 
Campanhas mensais – com 
realização de mobilização, 
entrevistas  em rádios jornais , 
panfletagem de rua ;outdoor e 
camiseta ;Comemoração da 
Pascoa com jantar no serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vinculo para Idosos – Projeto 
Conviver aquisição de ovos de 
Pascoa  ; Festa junina no SCFC, 
para crianças , adolescentes e 
idosos – Projeto Conviver com 
quermesse e quadrilha ; Jantar 
dia dos Pais para os idosos do 
Centro de Convivência 
Aparecida Mourão 
;confraternização dia dos pais 
(lanche) contratação de terceiros 
, locação de brinquedos , 
aquisição de brindes para 
crianças adolescentes e idosos , 
Jantar Natalino no serviço  de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para idosos-Projeto 
Conviver , com entrega de 
brindes . 

Calendario de Eventos Constituem datas comemorativas e eventos anuais 
da Secretaria de Assistencia Social e Cidadania a 
ser realizado nos programas , Serviço de 
Convivencia e Fortalecimento de Vinculo para 
crianças , adolescentes , jovens e idosos , CRAS, 
CREAS, Rede Socio assistencial , Centro de 
Convivencia Aparecida Mourão. 
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POLITICAS PARA A MULHER 
 

 
PROJETO 

 

 
Meta Mensal 2021 

 
DESCRIÇÃO 

 
Manutenção dos serviços de 

enfrentamento á violência contra 
a Mulher – Politicas para a 

Mulher 
 

 
500 

 

 
A atividade aqui destacada busca a 
melhoria continua das ações executadas 
para manutenção das políticas destinadas 
as mulheres. 

 
Realização do Seminário 

Regional 12 anos da Lei Maria 
da Penha –“Vamos falar sobre 

violência contra a mulher? 
Faixas  

 

 
400 

 
Mulheres e Comunidade em geral 

Outubro Rosa  
Campanhas Inter setoriais de 

prevenção ao câncer de mama, 
Campanha, Confecção de 

Camisetas  

 
2000 

 
Mulheres e sociedade 

8 de março 
Dia Internacional da Mulher 
realização da Campanha, 
confecção de camisetas, 

palestras. 

 
3000 

 
Mulheres e sociedade 

28 de maio 
Dia Internacional de Luta pela 

Saúde da Mulher 
Dia Nacional de Redução da 

Morte Materna 
Realização de Palestras 

articuladas com a Secretaria de 
Saúde 

 
2000 

 
Mulheres e sociedade 

23 de setembro 
Dia Internacional contra a 

Exploração Sexual e o Tráfico 
de Mulheres e Crianças 

Realização de campanhas e 
palestras 

 
500 

 
Sociedade 

20 de novembro 
Dia Nacional da Consciência 

Negra 
Realização de palestras, 

campanhas e confecção de 
camisetas 

 
300 

 
Sociedade 
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Atividades culturais, Dança, 
Teatro, Musica com temas 

Relacionados a Mulher 

 
400 

 
Sociedade 

 
Agosto Lilás 

Campanha 16 dias de ativismo 
Confecção de Camisetas, 

panfletos 
 

 
2000 

 
Sociedade 

Campanha Maria da Penha vai à 
Escola 

 
5000 

 

 
Escolas e Sociedade 

 
Projeto Feira Mulheres de 

Atitude 
 

12000 Mulheres e Sociedade 

Manutenção com despesas da 
Conferencia da Mulher 

Crachás, refeição, etiquetas e 
pastas 

 
200 

 
Governo e Sociedade Cível 

Despesas com hospedagem em 
caso de necessidade de abrigar 

a mulher vítima de violência, 
pois o Município não possui 

abrigo para estes casos 

 
200 

 
Mulheres vítima de violência 

Aquisição de Material de 
Expediente 

Diversos Material de Expediente 

Confecção de Camisetas para 
Campanhas 

 
3000 

 
Mulheres em situação de violência e 

outras políticas publicas 
 

Aquisição de Outdoor para 
divulgação de campanhas 

 
40 

 
Divulgação de Campanhas 

 
Manutenção dos serviços da 

Casa do Artesão 
 

1  
Manutenção com Servidor e Oficinas 

Projeto Mãos Empenhadas 10000 Mulheres da Comunidade 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

 Projeto Meta 2021 DESCRIÇÃO 

Manutenção do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente 01 

Compra de equipamentos e elaboração de projetos 
de recuperação ambiental 

Manutenção da 
Municipalização do 

Licenciamento Ambiental 
01 

Manutenção do departamento para realização 
dos serviços internos para regularização 
adequada das empresas no município. 

Licenciamento e Controle 
Ambiental 08 

Contratação de empresas especializadas para 
realizar licenciamento ambiental de atividades 
realizadas pela prefeitura municipal a fim de 
atender a legislação vigente e evitar multas e 

notificações. 

Manutenção do Viveiro Florestal 
Municipal 05 

Manutenção do viveiro municipal como aquisição 
de insumos, mudas, equipamento de trabalho, 

veículos de tração mecânica entre outros e 
terceirização de serviços extras. 

Implementar Políticas e 
Parcerias para a elaboração e 

implementação dos Planos 
locais 

 

02 
Revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos 

e Plano de Saneamento Básico 

Fomento e implantação de projetos 
ambientais e sustentáveis 

 
10 

Implantação Programa de Coleta Seletiva, 
Recuperação de Áreas Degradadas e 

Microbacias 

Manutenção do Aterro 
Sanitario Municipal 03 

Manutenção e Controle  Ambiental do Aterro 
Sanitario Municipal 

Recuperação de areas de 
Decomposição de Residuos 03 

Elaboração e execução do PRADE do lixão e 
ações de recuperação no aterro sanitario e aterro 

de construção civil. 
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Implantação do Parque 
Industrial no Distrito Nova 

Casa Verde 
01 

Estudos para viabilizar a implantação do Industrial 
no Distrito Nova Casa Verde 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

           Projeto Meta 2021 DESCRIÇÃO 

Formação e Aperfeiçoamento de 
Multiplicadores/Educadores 

Ambientais 
90.000 Cartilhas, panfletos e folders para distribuição nas 

escolas e munícipes 

Coordenação e Desenv. Das 
Atividades de Planejamento e 

Execução 
05 Manutenção e Conservação dos Parques e Áreas 

Verdes deste Município 

Promover capacitação quanto a 
regularização e sustentabilidade 

ambiental 
30 

Realização de Cursos, minicursos e palestras 
para empresas, comércio e estudantes. 

PRODINAM 
Este projeto tem por objetivo a 
aquisição de novas áreas para 

implantação de indústrias e outros 
empreendimento geradores de 

emprego e renda no Município de 
Nova Andradina 

290.400 m² 
Aquisição de Áreas para Implantação de Indústrias 
Ampliação do Distrito Industrial. 

PRODINAM 
Este projeto tem por finalidade a 
urbanização do Distrito Industrial, 

com a realização de obras de 
pavimentação asfáltica, 

drenagem, agua e esgoto, 
iluminação pública e outras. 

100% Urbanização do Distrito Industrial 
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Fomento ao Comércio Local 
Esta atividade tem por finalidade 

promover feiras, exposições e 
eventos no Município, com vistas 
ao fomento comercial, industrial e 
de serviços em geral, para apoiar 
a geração de emprego e renda. 

05 Feiras, exposições e eventos no Município. 

Desenvolvimento Econômico 
Esta atividade tem por finalidade 

promover e divulgar aos 
produtores rurais as linhas de 
microcrédito disponíveis para 

aplicação nas áreas afins. 

2.000 Material de divulgação. 

Desenvolvimento Econômico 
Implantação do Micro Crédito 

na Sala do Empreendedor para 
atendimento a Micro e 
Pequenas Empresas, 

produtores rurais e publico em 
geral. 

1.500 
pessoas 

Acesso ao microcrédito para empresas, potencial 
empresário e produtor rural. 

Implementar programas e ações 
destinadas ao desenvolvimento 
do comércio, indústria e turismo. 

10 Projeto Setorial, ações planejadas. 

Incentivos Fiscais e Doação de 
Área 

para instalações de empresas 
no Distrito Industrial. 

50 
Empresas 

Polo de desenvolvimento – Distrito Industrial 

Desenvolvimento Econômico 
Promover parcerias com o Sistema 

“S” (SENAI, SEBRAE, SENAC, 
SENAR, SESI, SESC, 

etc...) Empresários, potencial 
empresário, público em geral, 

aperfeiçoamento e preparação de 
mão-de-obra qualificada, buscando 

o desenvolvimento do município. 

1.000 
Pessoas 

Qualificação profissional Cursos, 
Palestras etc. 
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Incentivar empresários a se 
instalarem na Incubadora do 

Distrito Industrial 
500 Material, Marketing, Divulgações etc. 

Participação em Feiras, Congressos 
e Seminários buscando a 

divulgação dos atrativos do 
município, bem como trazer casos 

de sucesso para implantar no 
Município. 

03 Eventos, Congressos, Seminários etc. 

Promover parcerias com as 
instituições de ensino superior, 
sindicatos, associações, órgãos 

públicos e privados. 

15 Termo de cooperação técnica, parcerias. 

Desenvolvimento Econômico 
Esta atividade tem por finalidade 

propiciar a manutenção das 
operações da Sala do 

Empreendedor, beneficiando os 
micro e pequenas empresas. 

1.000 
pessoas 

Manutenção da Sala do Empreendedor 

Desenvolvimento Econômico Esta 
atividade tem por finalidade 

proporcionar aos 
profissionais locais do comércio 

cursos e outras ações de 
capacitação profissional, gerencial e 

600 
pessoas 

Capacitação Profissional, Gerencial e 
Educação Empreendedora. 

 

Ações para promover e dar suporte 
na divulgação do produto turístico 
local, em parceria com o Fórum 

Vale das Aguas e Fundtur. 
500 

Material, Propaganda, divulgação, 
marketing. 

Desenvolvimento Econômico 
Este projeto tem por finalidade a 
realização de um diagnóstico da 

informalidade no Município, e 
promover ações de estimulo à 

formalização de empresas. 

1 Mapa da Informalidade – Estimulo à 
Formalização das Empresas 

SETOR AGROPECUÁRIO E FINOVA 
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PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 

Parcerias e Convenios 
FINOVA 

04 

Manutenção e ampliação de parcerias com as 
instituições de Ensino Federais , Estaduais 
,Municipais e particulares para o Desenvolvimento 
Tecnologico e o apoio as inovações. 

Aquisição de equipamentos para a 
associação de catadores de 

reciclaveis 
03 

Aquisição de maquinas e equipamentos que façam o 
pre-beneficiamento de residuos solidos urbanos , 
tais como vidros , aluminio, plasticos e etc, para 
agragar valor aos residuos. 

Fundação Instituto de 
Tecnologia e Inovação  de 

Nova Andradina 
01 

Esta atividade tem por objetivo permitir a 
manutenção e funcionamento da FINOVA 
,suportando as despesas necessarias para tal. 

Apoio a Associação de 
Catadores de reciclaveis Nova 

Limpa 
01 

Este Projeto tem por finalidade o planejamento, 
organização, implantação e operação do Nucleo de 
Pesquisas Tecnologicas em destinação e 
tratamento de residuos , que objetiva pesquisar e 
desenvolver novas tecnologias e inovaçoes  

SIM – SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
MUNICIPAL 

10 Apoio a agroindústria e Estabelecimentos a serem 
formalizados no Serviço de Inspeção Municipal; 

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO MUNICIPAL 50 

Ações de fiscalização, auditorias e coleta de 
amostras para controle de qualidade do serviço de 
inspeção municipal local a fim de regularizar os 
empreendimentos que comercializam produtos de 
origem animal. 

APOIO AOS PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS 

DA COMERCIALIZAÇÃO DA 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO 

MERCADO DO PRODUTOR E 
AGROINDUSTRIA 

2 
Manutenção e apoio ao centro de comercialização 
da agricultura familiar de Nova Andradina e 
incentivo para implantação de agroindústria. 
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS. 
100 

Aquisição de equipamentos diversos, máquinas e 
implementos agrícolas a fim de atender a 
demanda da agricultura familiar. 

APOIO A DIVERSIFICAÇÃO NA 
PROPRIEDADE RURAL 2000 

Atividades que visem a diversificação, como apoio 
e estimulo ao desenvolvimento da agropecuária, 
fruticultura, olericultura e produção de urucum. 

CAPACITAÇÃO DE 
PRODUTORES RURAIS 1000 

Cursos, palestras e dia de campo. Elaboração de 
apostilas e folders de divulgação. 

MANUTENÇÃO DO SETOR 
AGROPECUÁRIO 3 

Manutenção do departamento para realização dos 
serviço internos. 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 
DESTINADAS AOS SERVIÇOS 

NAS ÁREAS RURAIS 
100 

Manutenção do maquinário utilizado na execução de 
atividades de melhoria da produção agropecuária, 
como estradas, transporte de insumos, construção de 
terraços, tanques para irrigação, criação de peixes e 
armazenamento de água, construção de sulcos para 
montagem de projeto de irrigação. 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 
DE MAQUINAS DESTINADAS AOS 
SERVIÇOS NAS AREAS RURAIS 

 

Aquisição de combustivel utilizado no transporte e 
execução de atividades de melhoria da produção 
agropecuaria , como estradas, transporte de insumos, 
construção de terraçõs , tanques para irrigação , 
criação de peixes e armazenamento de agua, 
construção de sulcos para montagem de projeto de 
irrigação. 

FOMENTO NO SETOR 
AGROPECUÁRIO 

2000 

Assistência técnica no manejo produtivo e 
reprodutivo na pecuária leiteira, implantação de 
projeto de irrigação e manejo de pastagem, 
diagnóstico de gestação e qualidade do leite. 
Aquisição e distribuição de mudas frutíferas e de 
urucum, calcário, transporte de insumos e promove 
ações de apoio ao melhoramento genético do 
rebanho leiteiro. Apoio ao setor de horticultura. 

MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO 
PÚBLICO DE 

DESENVOLVIMENTO DO VALE 
DO IVINHEMA - CODEVALE 

30 
Apoio as ações do Serviço Brasileiro de Inspeção – 
SISBI. 
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Práticas de Preservação Ambiental 
nos Assentamentos Rurais 

 

Este Projeto tem por finalidade o planejamento e 
implementação de ações de base tecnológica e 
inovações na promoção de práticas de 
preservação ambiental nos diversos 
assentamentos rurais de Nova Andradina. 

 
Complexo Ecológico e Turístico do 

Ivinhema 
 

Este Projeto tem por finalidade o planejamento, 
implantação e operação de um complexo 
ecológico e turístico no lado do Rio Ivinhema que 
pertence ao território 

 
 

SECRTARIA DE SAÚDE 

PROJETO 

 

META - 2021 DESCRIÇÃO 

 
Manutenção das atividades - 
Conselho Municipal de Saúde 

 
01 CMS 

 
 

16 Conselheiros 

Garantir o adequado funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde, proporcionando aos 
conselheiros condições para executarem os 
trabalhos; 
Garantir a manutenção da estrutura física e 
disponibilização de materiais permanentes e de 
consumo conforme julgar necessário. 

 
Suporte da Gestão Administrativa 

 

 
01 SMS 

Garantir a manutenção da Sede Administrativa da 
SMS e almoxarifado central, adquirindo material 
permanente e insumos para consumo, a fim de suprir 
as necessidades de toda a rede de saúde; 
Garantir a oferta de recursos humanos adequados 
para o desenvolver dos trabalhos. 
Viabilizar recursos para a construção de nova sede, 
para melhor atender/acolher os usuários. 

Manutenção e apoio financeiro para 
entidades prestadoras de serviços 
locais, mediante repasse financeiro 
firmados por convenio/contrato. 

03 unidades 
Fundação Pio XII 

APAE 
Hospital Regional 

Garantir repasse financeiro as entidades locais, 
possibilitando a execução de serviços e metas 
estipuladas em contratos. 
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Aquisição de veículo e/ou 
ambulância para transporte de 
pacientes. 

03 unidades Viabilizar Convenio (emendas parlamentares + 
recursos municipal) para aquisição de veículos que 
possibilite o transporte de pacientes. 

Manutenção da frota veicular 35 veículos Garantir a manutenção/revisão continuada dos 
veículos designados para fins de transporte de 
pacientes, possibilitando o atendimento ininterrupto 
do serviço. 

 
Suporte da Gestão de Assistência à 

Saúde 

 
Todas unidades de saúde 

Promover ações de saúde que garanta a prevenção 
e promoção de saúde; 
Garantir insumos, material permanente e de 
consumo, recursos humanos necessários para o 
funcionamento das unidades de saúde, 
proporcionando o atendimento ininterrupto aos 
usuários do SUS. 

Ampliação e/ou reforma de Unidade 
de Saúde  

17 unidades Ampliar e/ ou reformar as unidades de saúde, 
conforme a necessidade, respeitando os critérios 
propostos na RDC vigente; 
Acompanhar junto a Secretaria de Infraestrutura a 
execução de obras. 
 

 
Provento de servidores vinculados 

ao FMS 

 
400 servidores 

Prever a realização do pagamento de proventos 
aos servidores vinculados no FMS, garantindo os 
direitos vinculados. 

Contratação de servidores / 
profissionais 

 Garantir a contratação / efetivação de profissionais 
que atendam às necessidades dos serviços de 
saúde, conforme julgar necessário. 

Manutenção da rede de Atenção 
Primária a Saúde 

09 unidades de saúde de 
atenção primaria 

Garantir a manutenção das unidades de Atenção 
Primária   com a aquisição/manutenção de material 
permanente e de consumo de forma continuada, 
evitando interrupção dos serviços, possibilitando 
desenvolver as ações propostas pelo Ministério da 
saúde SES. 
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Implantação de Unidade de Saúde 
de Atenção Primaria (Atenção 
Básica) 

03 unidades de saúde de 
atenção primaria  

Viabilizar a implantação de 03 unidades de saúde 
de Atenção Primaria, visando atender a 
necessidade do município, respeitando os critérios 
propostos na RDC n°50 e 51. 

Manutenção da rede de Atenção 
Secundária 

08 unidades de saúde 
secundária 

Garantir a manutenção das unidades de Atenção 
Especializada com a aquisição/manutenção de 
material permanente e de consumo de forma 
continuada, evitando interrupção dos serviço, 
possibilitando o desenvolver das ações propostas 
pelo Ministério da saúde SES. 

Reforma de unidades de Saúde 
Secundaria (Atenção Especializada) 

08 unidades de saúde 
secundaria 

Reformar unidades de saúde Secundaria , visando 
atender a necessidade do Município respeitando os 

critérios propostos na RDC n°50 e 51. 

Aquisição de material permanente 
para Unidades de Saúde de 

Atenção Secundária 

11 unidades (08 existentes + 03 
propostas) 

 
Garantir a aquisição de material permanente para 

unidades de saúde de atenção secundária. 
 

Manutenção da Atenção Hospitalar 
(Hospital Regional Dr. Francisco 

Dantas Maniçoba) 

01 unidade hospitalar Realizar repasse financeiro/mensal garantindo o 
funcionamento da unidade hospitalar, proporcionando 

atendimento de qualidade aos munícipes de Nova 
Andradina e região conforme preconizado no PDR. 

Ampliação e/ou reforma do Hospital 
Regional Dr. 

Francisco Dantas Maniçoba 

01 unidade hospitalar Garantir recursos que possibilite a ampliação e/ou 
reforma, e conclusão de obras já em execução, 

conforme a necessidade, respeitando os critérios 
propostos na RDC nº 50 e 51. 

 
Aquisição de material 
permanente e insumos para 

Atenção Hospitalar 

01 unidade hospitalar Garantir a aquisição de material permanente para 
Hospital Regional Dr. Francisco Dantas Maniçoba. 

 

Manutenção e estruturação do 
Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU 

01 unidade de atendimento 
móvel 

Proporcionar a garantia de funcionamento do Serviço 
de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU, através 
da aquisição de material de consumo, e manutenção 

de materiais permanentes. 
 Manutenção e estruturação dos 

postos de atendimento da 
Assistência Farmacêutica.  

02 farmácias (farmácia básica 
municipal e unidade NCV) 

Proporcionar manutenção e aquisição de 
equipamentos /material permanente para adequação 
do espaço físico da Farmácia Básica Municipal e Ponto 
de distribuição de Medicamentos ESF Nova casa 
Verde. 

Aquisição de insumos – Assistência 
Farmacêutica 

Básica 

157 itens (medicamentos / 
insumos) 

Adquirir insumos/medicamentos que atenda às 
necessidades da população de forma ininterrupta 

através da disponibilização dos medicamentos 
elencados na RENAME e REMUME. 
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Aquisição de insumos 
Assistência Farmacêutica (não 

pactuados RESME e REMUME) 

1.000 itens Atender as necessidades da população, através da 
disponibilização de medicamentos não pactuados 
na RESME e REMUNE, e até mesmos os 
designados por meio de demandas judiciais. 

Operacionalização de processos 
licitatórios que atenda às 

necessidades 
Social vinculadas à saúde 

01 posto de atendimento social 
em saúde 

Proporcionar atendimento à população que atenda 
aos requisitos indicados, através da 
disponibilização de: leites em formulas 
complementares, suplementos, alimentação e 
hospedagem para tratamento fora do domicílio, 
disponibilização de combustível, óculos e fraldas 
descartáveis. 

Distribuição de exames 
laboratoriais, e de diagnósticos. 

01  
Proporcionar atendimento à população priorizando 
as solicitações médicas, a fim de elucidar 
diagnósticos. 
Reaplicar processo licitatório para aquisição de 
exames não fornecidos por pactuação junto a 
macrorregião (Dourados e Campo Grande). 
 

Vigilância Sanitária, Epidemiológica, 
Ambiental e Saúde do Trabalhador 

04 vigilâncias Garantir a manutenção, e aquisição de materiais 
permanentes e de consumo para utilização nas 
Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e 
Saúde do Trabalhador, possibilitando a execução 
de campanhas educativas, educações 
permanentes, prestação de serviço à comunidade; 
visando a promoção e prevenção de agravos e 
cumprimento de metas. 
  

Ações de prevenção e combate a 
doenças endêmicas/emergentes 

  
Garantir / Realizar ações de prevenção e combate à 
doenças endêmicas, com aquisição de recursos 
necessários para o desenvolvimento dos trabalhos. 
Proporcionar à população informações à respeito 
do desenvolvimento da doença em nosso 
município, enfatizando ações de conscientização. 

 

 
PREVINA 

 
PROJETO/ATIVIDADE META 2021 DESCRIÇÃO 

Gestão de Benefícios 
Previdenciários 217 

Conceder benefícios de aposentadorias e 
pensões por morte, a servidores municipais 
titulares de cargos efetivos segurados do 
PREVINA. As aposentadorias e pensões por 
morte, serão devidos sempre que o 
segurado adquirir as condições 
estabelecidas na Legislação pertinente. As 
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metas físicas constantes nesta tabela foram 
calculadas com base no Relatório de Gestão 
e na Avaliação Atuarial. 

Manutenção das atividades 
administrativas do PREVINA 12 

Nesta atividade está previsto o custeio das 
despesas correntes e de capital necessárias 
à organização e ao funcionamento da 
unidade gestora. Considerando a legislação 
vigente o valor gasto com esta atividade não 
ultrapassará 2% do valor das remunerações, 
proventos e pensões dos segurados, relativo 
ao exercício financeiro anterior. 

Aquisição de Veículo Oficial 
para o PREVINA 1 Aquisição de Veículo Oficial para o PREVINA 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

 
PROJETO META 2021 DESCRIÇÃO 

 
Manutenção e enc/ com 

Alimentação Escolar 
 
 

6.695 
Alunos 

Garantir e diversificar o cardápio da alimentação escolar, 
respeitando as peculiaridades dos estudantes matriculados 
na Rede Municipal de Ensino 

Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 

Ensino 

04 Cursos / 
Palestras 

Viabilizar cursos e palestras nas Unidades Escolares para 
estudantes e merendeiras cumprindo a legislação vigente 

Manutenção e enc/ com 
Alimentação Escolar 

 

 19 Unidades   
Educacionais 

Adquirir equipamentos para a alimentação e nutrição, para o 
adequado armazenamento da merenda escolar a fim de 
atender os CEINFs e as Unidades Escolares. 

Manutenção e enc/ com 
Alimentação Escolar 

 
01 Unidade 

Garantir a aplicação de teste de aceitabilidade da 
Alimentação Escolar, aos alunos da REME 

Manutenção e enc. c/ 
Gabinete da Secretaria 

de Educação  

19 Unidades   
Educacionais 

Garantir a aquisição de gás liquefeito para a produção da 
Alimentação Escolar 

Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 

Ensino 

19 Unidades   
Educacionais 

Garantir a contratação de serviços especializados em 
desinsetização, desratização, limpeza de caixa d’água e 
controle de pragas 
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Manutenção e enc. c/ 
Gabinete da Secretaria 

de Educação 
29 Unidades 

Assegurar a contratação de empresa especializada em 
manut. de freezers, geladeiras e bebedouros das Unidades 
Escolares, CEINFs da REME e Orgãos Ligados a SEMEC: 
Museu, FUNAC, FUNAEL, Biblioteca, CIT, SESI-Industria do 
Conhecimento, Ginásio de Esportes, Centro de Eventos, 
Centro de Convenções  e Estádio Luiz Soares Andrade 

Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 
Ensino 

 

01 
Unidade 

Garantir e assegurar o cumprimento das metas e estratégias da 
Lei nº. 1.260 de 16/06/15, que aprova o Plano Municipal de 
Educação, no que tange: A Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Educação Especial, Alfabetização na Idade 
Certa, Educação de Tempo Integral, Qualidade na Educação, 
Educação de Jovens e Adultos, A Erradicação do 
Analfabetismo, EJA Integrada a Educação Profissional, 
Valorização dos Profissionais do Magistério, Gestão 
Democrática e o Financiamento da Educação. 

 
Manutençãoe e enc. c/ 
Núcleo de Tecnologias 

Educacionais 

08 
Unidades 

Manutenção dos Kits de Robótica Educacional e 
Equipamentos necessários para o seu funcionamento 

Manutençãoe e enc. c/ 
Núcleo de Tecnologias 

Educacionais 

03 
Unidades 

Implementar por meio do Núcleo Municipal de Tecnologia, o 
Curso de Robótica Educacional nas Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, com Ensino Fundamental II. 

Manutençãoe e enc. c/ 
Núcleo de Tecnologias 

Educacionais 

11 
Unidades 

Adquirir computadores e equipamentos, para atender as 
Unidades Educacional e o NTM da REME 

Manutençãoe e enc. c/ 
Núcleo de Tecnologias 

Educacionais 

04 
Unidades 

Adquirir mesas Educacionais Positivo, para o projeto “O 
conhecimento ao alcance das mãos”, para Centros de 
Educação Infantil – CEINF. 

Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 

Ensino 

02 
unidades 

Garantir capacitação pedagógica, seminários e formação 
continuada a todos os profissionais da Educação da REME 

Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 

Ensino 

03 
Projetos 

Fomentar e desenvolver diversos projetos educativos, que 
visam o incentivo à leitura, a escrita, a educação para o 
transito, para o meio ambiente, diversidade cultural e demais 
temas transversais 
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Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 

Ensino 

09 
Unidades 

Garantir sala de apoio educacional, com atendimento 
especializado e professores qualificados para atender alunos 
com dificuldades na aprendizagem 

Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 

Ensino 

01 
Unidade 

Buscar parcerias com as Universidades Públicas e Privadas, 
para traçar metas a fim de erradicar o analfabetismo no 
Município 

Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 

Ensino 

19 Unidades   
Educacionais 

Implantar políticas de segurança, nas Unidades Escolares do 
município 

Manutenção e enc. c/ 
Gabinete da Secretaria 

de Educação 

01 
Unidade 

Assegurar o funcionamento do Centro de Idiomas e 
Tecnologia - CIT 

Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 

Ensino 

09 
Unidades 

Garantir aplicação das avaliações do Sistema de Avaliação 
próprio da Rede Municipal de Ensino 

Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 

Ensino 

02 
Unidades 

Adquirir livros didáticos para as áreas que não são 
contempladas pelo PNLD/FNDE 

Manutenção e enc. c/ 
Gabinete da Secretaria 

de Educação 

5.155  
alunos 

Assegurar a distribuição de kits de materiais escolares para 
os alunos da REME 

Manutenção e enc. c/ 
Gabinete da Secretaria 

de Educação 

6.695 
 Alunos 

Assegurar a distribuição de uniforme escolar, para os alunos 
da REME 

Manutenção e enc. c/ 
Gabinete da Secretaria 

de Educação 

19 Unidades   
Educacionais 

Adquirir materiais para construção, elétricos, limpeza, 
consumo e expediente, para a manutenção das Unidades 
Educacionais da REME 

Manutenção e enc. c/ 
Gabinete da Secretaria 

de Educação 

28 Unidades   
Educacionais 

Adquirir equipamentos para suprir as necessidades das 
Unidades Educacionais e da SEMEC 
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Manutenção e enc. c/ 
Gabinete da Secretaria 

de Educação 

10 
Unidades 

Promover a manutenção de todas as Unidades Educacionais 
vinculadas a SEMEC: CIT, SESI – Indústria do 
Conhecimento, Biblioteca Municipal, Museu, Ginásio 
Municipal de Esportes, Centro de Eventos, Estádio Municipal, 
FUNAC, FUNAEL e Centro de Convenções. 

Aquisição, Manutenção 
do Transporte Escolar 

47 
Veículos 

Garantir a Manutenção com peças e serviços da frota escolar 
existente 

Manutenção e enc. c/ 
Rede Municipal de 

Ensino 

19 Unidades   
Educacionais 

Viabilizar e destinar recursos semestral para as Unidades 
Escolares e CEINFs, para que as mesmas possam gerenciar 
e minimizar os problemas do cotidiano escolar 

Manutenção e enc. c/ 
Salário Educação 

19 Unidades   
Educacionais 

Promover a manutenção das Unidades Escolares e CEINFs 
com recursos oriundos do Salário Educação 

Construção, 
Manutenção e reforma 
c/ recursos do FNDE 

02 
Unidades 

Providenciar a construção de uma escola no bairro “Randolfo 
Jareta” e um Centro de Educação Infantil no bairro “Jardim 
Primavera”, para garantir a Acessibilidade das crianças em 
instituições mais próximas a suas residências 

Manutenção e Enc. C/ 
Programa Brasil 

Carinhoso 

09 
Unidades 

Promover a manutenção dos Centros de Educação Infantil 
com recursos oriundos do Programa Brasil Carinhoso 

Aquisição e 
manutenção do 

Transporte Escolar 

05 
Unidades 

Garantir a aquisição de veículos novos e seminovos para o 
transporte escolar 

Aquisição e 
manutenção do 

Transporte Escolar 

372.000 
Litros 

Adquirir e garantir combustível para atender os veículos 
próprios que realizam o transporte escolar 

Aquisição e 
manutenção do 

Transporte Escolar 

12 
Linhas 

Garantir a contratação de empresa terceirizada a fim de 
atender exclusivamente as linhas rurais, quando a frota 
própria não dispor de veículos suficiente para tal finalidade 

Aquisição e 
manutenção do 

Transporte Escolar e 
outros veículos 

08 
Unidades 

Garantir a manutenção dos veículos da frota de pequeno 
porte da SEMEC. 
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Construção, Ampliação, 
Manutenção c/ REME 

01 
Unidade 

Promover a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis 
Cláudio Josué 

Construção, Ampliação, 
Manutenção c/ REME 

01 
Unidade 

Promover a reforma da Escola Municipal Profª Efantina de 
Quadros 

Construção, Ampliação, 
Manutenção c/ REME 

01 
Unidade 

Promover a ampliação da Escola Municipal Pingo de Gente 
 

Construção, Ampliação, 
Manutenção c/ REME 

01 
Unidade 

Promover a ampliação da Escola Municipal Mundo da 
Criança 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

01 
Unidade 

Garantir a implementação do Conselho Municipal de Esporte 
e Lazer 

Manutenção e enc. c/ 
Gabinete da Secretaria 

de Educação 

04 
Unidades 

Adquirir obras literárias atualizadas e realizar assinatura de 
jornais e revistas renomados, para o acervo das Bibliotecas 
das Unidades Educacionais e Biblioteca Municipal. 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

09 
Ações 

Desenvolver diversas ações de cunho esportivo Municipal e 
Estadual, no que se refere as modalidades de Futebol, 
Futsal, Voleibol, Artes Marciais, Ginástica Rítmica, 
Basquetebol, Atletismo, Ciclismo e Handebol 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

09 
Unidades 

Implantar escolinhas para atender diversas modalidades 
esportivas tais como: Basquetebol, tênis de Mesa, Xadrex, 
Badminton, Voleibol, Futsal, Handebol, Futebol e Atletismo 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

02 
Unidade 

Garantir a participação dos atletas de Nova Andradina/MS, 
nos Jogos Escolares de MS e Jogos da Juventude de MS 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

01 
Unidade 

Garantir a realização do Jogos Escolares de Nova Andradina, 
Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino e Festival de 
Dama, Xadrez e Tênis de Mesa 
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Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

04 
Unidades 

Fomentar, incentivar e realizar, eventos esportivos de 
recreação, lazer e cidadania, para a comunidade nova-
andradinense, como Campeonatos Municipais de: Futebol 
amador, suíço, Futsal, Basquetebol e Motocross 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

02 
Unidades 

Realizar a Super Liga de Voleibol, Circuito de Vôlei de areia, 
Trinca de Basquetebol, Festivais de: Handebol, Atletismo, 
Slacklaine e Artes Marciais 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

02 
Unidades Realizar eventos Ciclísticos, Pedestre e Ultramaratona 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

01 
Unidade Realizar a corrida pedestre do Trabalhador 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

01 
Unidade 

Realizar os Jogos abertos de Nova Andradina, Campeonatos 
e Festivais, nas modalidades de: Voleibol, Futsal, Handebol, 
Tênis de mesa, Xadrez e Vôlei de areia 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

01 
Unidade Realizar campeonatos Regional de Futebol e Futsal 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

01 
Unidade 

Realizar Campeonato de Futsal, Suíço, Voleibol no Distrito de 
Nova Casa Verde 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

01 
Unidade 

Garantir e realizar ações de esporte e cidadania, festivais de 
tabuleiro e raquetes no Distrito de Nova Casa Verde 

Apoio e Incentivo ao 
Esporte e Lazer 

01 
Unidade 

Garantir a realização de cursos de arbitragem nas 
modalidades coletivas, recreação e lazer bem como 
educação física escolar 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte  

01 
Unidade Realizar o Festival da Canção de Nova Andradina 
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Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

01 
Unidade 

Garantir a realização de Projetos Culturais, Projeto Caça 
Talentos, Projeto Cultura e Cidadania, Ciranda Cultural, 
Oficinas de Artes Visuais, Música, Teatro, Dança e 
Artesanato 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

02 
Unidades Garantir a realização e exposição de mostras culturais 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

02 
Unidades 

Promover ações de incentivo às atividades culturais e 
manifestações populares 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

03 
Unidades 

Apoiar e fomentar a realização de atividades culturais, 
realizando convênios e concedendo auxílios a entidades 
organizadoras para sua realização 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

01 
Unidade 

Coordenar a política cultural voltada a criação artística, na 
produção e consumo de bens e serviços culturais para todas 
as camadas da população, promovendo shows artísticos de 
interesse da comunidade 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

01 
Unidade 

Realizar espetáculo de encerramento das atividades da 
Fundação de Cultura 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

01 
Unidade 

Promover ornamentação Natalina e shows musicais para 
atender as diversas datas comemorativas do município 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

01 
Unidade 

Garantir e assegurar o funcionamento do Conselho Municipal 
de Cultura 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

01 
Unidade 

Incentivar e promover a produção de documentários, 
concurso de fotografia, dança, desenho, teatro e artes 
plásticas 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

01 
Unidade 

Viabilizar parcerias com a Fundação Estadual de Cultura de 
MS, para a realização de projetos Culturais, Capacitações, 
Concursos e Workshops 
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Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

01 
Unidade Criar projetos culturais para concorrer a recursos do FIC 

Apoio e Incentivo a 
Cultura, Artes e Esporte 

01 
Unidade 

Implantar projeto de resgate e valorização da Memória 
Cultural e do Patrimônio Históricodo Município 
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS AUTORIZADAS 
A RECEBEREM RECURSOS PÚBLICOS EM 2021: 

 
1.Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Andradina – MS – APAE;  

2.Associação Nova Andradinense de Deficientes Físico – ANDEFI;  

3.Instituto O Bom Menino;  

4.Lar Alternativo São José;  

5.Lar Sagrado Coração de Jesus;  

6.Comunidade Católica Betel – BETEL/Projeto Vida Plena; 

 7.Fundação José Silveira Coutinho – Projeto Anjo da Guarda; 

 8.Sociedade Benemérita Creche SHALON; 

 9.Associação Comunitária de Educação e Ação Social de Nova Andradina-ACEASNA;  

10.Associação de Reabilitação Parceiros da Vida – Esquadrão da Vida; 

 11.Associação Voluntária Projeto Vida Nova – Projeto Vida Nova; 

 12.Casa do Migrante de Nova Andradina.  

13.Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo; 

 14.Fundação Pio XII;  

15.Sindicato Rural de Nova Andradina; 

 16.Associação Comercial e Empresarial de Nova Andradina – ACINA;  

17.Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Andradina – Consepna.  

18.Clube Esportivo Nova Andradina  

19.Centro de Formação Esportivo Menino de Ouro;  

20.ONG Projeto Craque do Futuro; 

 21.Fundação Nova andradinense de Esporte e Lazer;  

22.Associação Cultural Esportiva Nova Andradina 

 23.Associação Atletas de Agronomia de Nova Andradina  

24.Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Andradina;  

25.Pata da Onça Bike Clube 

 26.Associação de Ciclismo e Atletismo de Nova Andradina;  

27.Federação de Basketboll de Mato Grosso do Sul; 

 28.Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina - FUNSAU; 

29.Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul;  

30.Federação de Futebol de Salão Mato Grosso do Sul; 

 31.Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul;  

32.Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul;  

33.Federação de Judô de Mato Grosso do Sul;  



 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto de Lei 8/2020   pág. 064 
 
34.Federação de Automobilismo de Mato Grosso do Sul;  

35.Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul;  

36.Federação de Xadrez de Mato Grosso do Sul; 

 37.Federação Escolar de Esportes de Mato Grosso do Sul;  

38.Federação Sul-Mato-Grossense de Badminton; 

39.Associação Santa Luzia; 

40.Ass. Agricultores Familiares –Projeto de Assentamento Santa Olga; 

41.Ass. Atlética Banco do Brasil; 

42.Ass. da Agricultura Familiar do Assentamento Teijin; 

43.Ass. dos agricultores Familiares Lagoa Azul – Linha Rio de Janeiro do Projeto de Assentamento Teijin /Fetagri de Nova 

Andradina; 

44.Ass. dos Agricultores Familiares do Grupo Esperança do Projeto de Assentamento Teijin- Fetagri-MS; 

45.Ass. dos Agricultores Familiares Agrovilia; 

46.Ass. dos Moradores e Produtores Santa Olga e Região; 

47.Ass. dos Apicultores da região de Nova Andradina; 

48.Ass. dos Hortifrutigranjeiros de Nova Andradina; 

49.Ass. dos Agricultores (as) Familiar da Linha Amizade do P.A. Teijin; 

50.Ass. Comunitária de Assistência Social e Educacional Assembleia de Deus (Peixe e Pão). 

 

 

 


