
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

LEtN. 1.23212021 oE20 DE DEZEMBRo DE2021.

DrsPÕE soBRE o PLANo Plunrerual oo
Murrcipro oe SÃo GaenreL Do OESTE pARA

o euADRrÊNro 20221 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE, Estado de
Mato Grosso do Sul, faz saber que a Càmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

CAPíTULO I

Do planejamento governamental e do Plano Plurianual

AÉ. ío Fica instituído o Plano Plurianual do Município de São Gabriel do Oeste para
o perÍodo compreendido entre os exercícios de 2022 a 2025, em cumprimento ao
disposto no § 1o, do Art. 165 da Constituiçáo Federal e na Lei Orgânica Municipal.

AÉ. 20 O Planejamento Governamental-é a atividade que, a partir de diagnósticos e
estudos prospectivos, orienta as escolhás da§ Políticas Públicas Municipais.

Art. 30 O PPA 2022-2025 é um instrumento de Planejamento Governamental que
define diretrizes, objetivos e metâs com o propósito de organizar e viabilizar a
implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a deÍinição de prioridades
e a ação governamental para além de um ano fiscal, possibilitando a execuçáo de
um projeto de desenvolvimento de médio e longo prazo e orientando a definição das
prioridades para a elaboração dos orçamentos anuais.

Art.40 O PPA 2022-2025 tem como diretrizes estratégicas as seguintes áreas:

I - lnfraestrutura para o desenvolvimento urbano e rural;
ll - Desenvolvimento das políticas públicas sociais e autonomia econômica dos

cidadãos;
lll - Desenvolvimento econômico sustentável, abastecimento e meio ambiente;
lV - Modernização e transparência na gestão administrativa;
V - Saúde com eficiência e qualidade para todos;
Vl - Educação de qualidade para renovação com competência;
Vll - Esporte e lazer ao alcance de todos e
Vlll - Cultura em foco.

CAPíTULO II

Da estrutura e organização do plano

Art. 50 O PPA 2022-2025 do Município de Sáo Gabriel do Oeste compreende os
órgãos da Administração Direta, Autarquia e Fundaçôes e está ordenado na atuação
da Gestão Municipal sob a forma de programas, agregando-os por ações (projetos e
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atividades), conforme Anexo único, e objetiva o melhor resultado da Administraçâo
Pública Municipal, maior transparência na aplicação dos recursos públicos e a
integração e compatibilizaÉo entre os instrumentos básicos de Planejamento,
Orçamento e Gestão.

Art.6o Os Programas constantes do PPA 2022-2025 estão expressos nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e nas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs).

§ 1o As ações orçamentárias serão discriminadas nas leis orçamentárias anuais.
§ 20 Compreende-se como Saúde, para fins de aplicação dos recursos previstos

nesta Lei, as açôes de promoçáo, prevenção e proteÉo, recuperação da saúde,
incluindo as despesas recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e
demais investimentos relacionados à atividade fim.

§ 30 Compreende-sê como Assistência Social, para fins de aplicação dos
recursos previstos nesta Lei, o conjunto de ações e instrumentos, por meio dos
quais se pretende rêduzir as desigualdades sociais, a violência doméstica e inclusão
social.

§ 40 Compreende-se como Educaçáo, paÍa fins de aplicação dos recursos
previstos nesta Lei, as açôes destinadas ao aprimoramento do processo de
desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais dos cidadãos visando
melhorar a integração social.

§ 50 Compreende-se como Cultura, para Íins de aplicação dos recursos previstos
nesta Lei, as ações destinadas à promoção da Política Nacional de Cultura e do
Plano Municipal de Cultura, de interesse do município ou da sociedade.

§ 60 Compreende-se como Esporte, para fins de aplicação dos recursos previstos
nesta Lei, o conjunto de atividades, que tenham por objetivo o envolvimento de
habilidades e capacidades motoras, ligadas à prática esportiva, vinculadas direta ou
indiretamente a regras instituídas por federações ou confedêrâções esportivas.

§ 70 Compreende-se como Desenvolvimento, para Íins de aplicação dos recursos
previstos nesta Lei, o conjunto de atividades, que tenham por objetivo a mudança do
diagnóstico apresentado para a implantação e implementação das atividades meios
para a obtenção do melhor resultado para a qualidade de vida dos cidadãos.

Art.7o O valor global dos programas e das ações não são limites à programaçáo e à
execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis de credito
adicional.

CAPíTULO III
Da gestão do plano

| - dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
ll - dos critérios de regionalização das políticas públicas; e
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Art.8o A gestão do PPA 2022-2025 consiste na articulação dos meios necessários
para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso
dos segmentos populacionais mais carentes às políticas públicas, e busca o
aperfeiçoamento:
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Art.go O Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo
relatório anual de avaliação do Plano, que conterá:

| - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que
embasaram a elaboraçâo do Plano, explicitando, se for o elso, as razões das
discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados; e

ll - situação, por programa, dos indicadores, objetivos e metas.

AÉ.1í. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, se necessário, a
ajustar o presente Plano Plurianual para a compatibilização as Leis de Diretrizes
Orçamentárias e os Orçamentos Anuais dos respectivos exercícios.

417.12. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, se necessário, a
corrigir os valores constantes dos anexos de Receita e Despesa do presente Plano
Plurianual, para comporem as Leis de Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos
Fiscais dos respectivos exercícios.

Art.í 3. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a introduzir e/ou
excluir novas açÕes (Projetos ou Atividades) quando da elaboraçâo das respectivas
Leis de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais a fim de atender as
necessidades da comunidade, compatibilizando-as aos programas já definidos no
PPA2022-2025.

Art, 14. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçáo, produzindo seus efeitos
a partir de ío de janeiro de 2022.

São Gab Oeste/MS, 20 de dezembro de 2021
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lll - nos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022-
2025

Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Administração e Finanças e à
Controladoria definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas
complementares para a gestão do PPA2022-2025.

Art.10. O Chefe do Poder Executivo Municipal promoverá a adoção de mecanismos
de estímulo à cooperação com a Sociedade Civil Organizada (OSC), com o estado
de Mato Grosso do Sul e com a União Federal, com vistas à produção, ao
intercâmbio e à disseminação de informações para subsidiar a gestão das políticas
Públicas' 

.APÍTUL. lv' 
Das disposições gerais
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LH N" í.231/2021 DÉ20 DE DEZEMBRo DE2021.

ANEXO I

PROGRAMAS

Programa 0000: ENCARGOS GERAIS DO MUNICíP|O
Gontextualização
Destina-se ao pagamento de dívidas e encargos gerais do Município

Programa 0001: MoDERN|ZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO
ADMINISTRATIVA

Contextualização
Desenvolvimento das atividades integradas na .área de planejamento, orçamento,
receitas na realização de estudos e pesquisas para o planejamento das atividades
do Governo Municipal, na elaboraçâo de projetos para captação de recursos
nacionais e internacionais, da atualização e elaboração do Plano Plurianual, da Lei
de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Geral do município, promover a
definição da política de segurança.dos sistemas e a utilização dos recursos de
informática, coordenar as açôes de compatibilização de softwares e hardwares
embasados em critérios técnicos, monitoramento e acompanhamento do Plano de
Governo e Planejamento lnstitucional.
Controle das receitas e transferências de recursos estaduais e federais, agregar
receitas resultantes da arrecadação de sua competência, a exemplo de IPTU, taxas,
ISS com o objetivo de aumentar a arrecadação municipal, investindo no
apeíeiçoamento e modernizaÉo nas áreas de recursos humanos, materiais e
equipamento, bem como, os e serviços intermediários, que proporcionem a
execução das atividades das demais unidades administrativas
Programa 0002: DESENVOLVTMENTO ECONOMTCO SUSTENTÁVEL,
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Contextualização
Promover o desenvolvimento organizacional e operacional para assegurar um
sistema otimizado de fluxo dos serviços e ações voltados para um desenvolvimento
sustentável, qualidade nas tecnologias para o setor agropecuário e preservaçáo dos
recursos naturais para a qualidade do meio ambiente e defesa civil.

Programa 0OO3: SAÚDE COM EFIC|ÊNCÁ E QUAL|DADE PARA TODOS

Gontextualização
O programa tem sua íunção reguladora, garantindo atenção à saúde para a
população com qualidade, universalidade e equidade através de uma instituição
inovadora, o Fundo Municipal de Saúde, articulada com outras áreas
governamentais e sociedade civil, garantindo atençáo à saúde e qualidade de vida a
todo cidadão Sãogabrielense.
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PTOgTAMA OOO4: EDUCAçÃO DE QUALIDADE PARA RENOVAÇAO COM
COMPETENCIA

Contextualização
Entendendo que a universalização do acesso à educação é um direito social básico,
garantido na Constituiçâo Federal de 1988, na declaração dos Direitos Humanos e
também nas Metas de Desenvolvimento do Milênio e na busca em atender e garantir
este direito, observa-se que o acesso ao ensino fundamental está praticamente
universalizado, embora ainda exista a necessidade de investimentos que
oportunizem e favoreçam a melhoria da qualidade da educação, o ac€sso e
permanência com sucesso de todos e a continuidade no ensino para nossas
crianças. Ofertar todas as condições para o bom aprendizado como, transporte
escolar, merenda, material didático e melhoria no acesso numa educação de
qualidade para diminuição do índice de analfabetismo.

Programa 0005: INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E
RURAL

Gontextualização
O programa vÉa apoio a infraestrutura da malha viária urbana e voltados para a
qualidade no desenvolvimento com ações de manutenção de estradas vicinais não
pavimentadas, no atendimento de pequenos produtores com a patrulha rural
mecanizada existente, monitoramento das ações e qualidade nas atividades meios.
Também desenvolvem açÕes de mapeamento de pontos críticos das estradas e
pontes que dificultam o trafego, principalmente, durante o período escolar e de
colheita da safra agrícola. A manutençáo e conservação de espaços urbanos como
praças, canteiros, podas de árvores e varrições sáo atividades constantes as
Secretaria. Dotar o município de infraestrutura de drenagem de águas pluviais,
pavimentaçâo asfáltica e recapeamento sáo atividades sob responsabilidade desta
Secretaria. Realizar açÕes de execução, manutenção e conservação da rede de
iluminaçâo pública do município, e proceder à melhoria e eficiência da iluminação,
com a troca de lâmpadas mais potentes e econômicas-
O cumprimento de metas por meio do incremento na oferta de postos de trabalho
com possibilidade de manter o contingente atual e absorver novos trabalhadores a
cada ano, por intermédio das politicas públicas operadas no , âmbito do sistema
público de trabalho, emprego e renda; combate ao desemprego por meio da
intermedirão de mão de obra, ao mesmo tempo em que o capacita para a reinserçáo
e permanência no mundo do trabalho por intermédio da orientaçáo, certificação e
qualificação profissional e social; fomento as atividades empreendedoras autônomas
ou solidárias com apoio e acesso ao crédito orientado e assistido. O Programa visa
também a promoção do trabalho decente, por meio da mediaçáo das relaçóes de
trabalho, da inclusão social pelo trabalho, que tenha como pressuposto assegurar a
dignidade dos trabalhadores, englobando todos os públicos da população

economicamente ativa.
Desenvolvimento das ações no setor agropecuário com tecnologias modernas para

o melhoramento de grãos e animais em modernizaçáo de equipamentos,
infraestrutura física e capacitação de servidores com cursos de excelência par o
setor.
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Programa 0006: DESENVOLV]MENTO DAS POLiTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E
AUTONOMIA ECONOMICA DOS CIDADAOS

Contextualização
A Constituição Federal de 1988, ao inserir a Assistência Social, juntamente com a
Saúde e a Previdência Social, no tripé da Seguridade Social, lhe atribuiu o status de
política pública, concebida enquanto um direito do cidadão e um dever do Estado. O
artigo 203, da CF, deÍine que a assistência social deve ser prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição a seguridade social, tendo por
objetivos:

| - a proteçáo à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice;
ll - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
lll - a promoção da integração ao mercado de trabalho; lV - a habilitação e

reabilitaçáo das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração
a vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora
de deÍiciência e ao idoso, desde que comprovada a impossibilidade de prover a
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme assegurado em lei.
A gestão do Sistema Unico de Assistência Social (SUAS), entendido como um
Sistema Descentralizado e Participativo, de acordo com a diretriz constitucional de
descentralizarão político-administrativa, tem como objetivos integrar a rede pública e
privada, estabelecendo a gestão integrada de serviços e benefícios; implementar a
gestão do trabalho; afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia dos direitos,
definindo e organizando os elementos essenciais e imprescindiveis a execuçâo da
política de Assistência Social, possibilitando a normatizaçâo dos padrões nos
serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado,
nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial.
Programa 0007: ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS

Contextualização
O Esporte, como fator de desenvolvimento social e náo apenas aprimoramento
esportivo, deve proporcionar ao cidadão, por meio dos seus programas, processos
de inclusão social e de um estilo de vida ativo, promovendo, além das práticas
esportivas e recreativas, a melhoria da saúde dos cidadãos em qualquer faixa etária.
Para consolidar esta nova gestão, é preciso estar próximo das pessoas garantindo a
funcionalidade dos projetos implantados e seus efetivos resultados. A criação de
uma política municipal de esporte é necessária como forma de instrumentalizar o
esporte municipal.

Contextualização
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município. Auxiliando outros órgãos da administraçâo no: licenciamento ambiental;
gerenciamento de residuos, geoprocessamento e gestão da informaçáo; gestão de
recursos hídricos, conservaçáo de áreas Verdes e Educação Ambiental para a
Sustentabilidade.

Programa 0008: CULTURA EM FOCO
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A Constituição Brasileira em seu aft. 215, dispõe que o Estado garantirá a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestaçÕes culturais (EC no
48, de 2005) e na Lei Orgânica Municipal em seu arl. 164 em seus lncisos de I, ll e
lll com seus parágrafos garante a todos os Sáogabrielenses o pleno exercício a
cultura.
São Gabriel do Oeste é um município formado por diversas etnias proporcionando
assim uma vasta cultura entre seus povos, com tradiçáo, talentos e formação em
linguagens culturais, como museu, folclore, patrimônio, dança, festas tradicionais e
outras manifestações.
Proporcionar um espaço onde toda essa riqueza possa ser revelada, não só para os
Sáogabrielenses, mas para todos os sul-mato-grossenses.

Programa OOlO: ACÃO LEGISLATIVA

Desenvolvimento das atividades rel
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a ação legislativa.
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Anexo ll - Programas por Projetos e Atividades

VALOR

2022
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( âlegoria .l t)l,sPI:5^s l)r ('APt r 

^l
5 82 t.20 6.2Ii1.07 6.777.28 7.3t2.6t

linÍc ( ('digo r)0 5 Ii2 t.2{) 6.2tit.07 6.777.28 7 3t2.6ll

2007 Divülgaçno . P{blcidâde dâ l\ção lttio 180. r I 949 7t4.55 t 024.742.00 1.105.696.ó2

( ategoria l t)t sPIts^5 ( ()RRItN ll S Ít80. t80.31 949.7t4.55 1024.742.00 t. t05.696.ó2

l'onlc (i)diBo 0(l Ii80. r80.3 r 949.7 r4.ss 1024.712.00 t. t05.696.ó2

Proj.^tividade lÍr0{t Maíurcrlçro &3 Arividâdcs d. Conrmlc
lntemo

.t39.668.22 1t41Ít201 5 t I 879.77 s52 ]18 27

CategoÍia l l)lrSl'liSAS ( ()Rltl,N l IiS :135 506.79 ,169 9l l.8l 507.034.86

Fonte CodiBo l)0 435 506 79 469.9t 1.83 507.034.86 547.090.6t

Catcgoria .l t)|sPIts^s t) t: ( APt't^l .1. tó I .43 4.490.t8 ,{.Íi44.9t 5.227.b6

fonle CodiBo o0 4. t61.43 4.490.t8 4.{t44.9t 5 227.66

PÍoi.^tividadc 2íÍ)9 OesÉo 
^dmrnrsrÍalivâ

5.636.t56. t3 6.0Í1 4t2 46 6.56t.Íi44.05 7.080.229.73

( alcgori .1 l)lrSP|S^S ( (r{l{llN I I \ 5.5-',]4.785.4ri 5 972.01.i.5.1 6.44-1.tt24. lll 6.952.886.29

foÍle Codigo 0{) 5.534.785.48 5.972.033.53 6.4.{1.Ít24. t 8 6.952 886 29

Categoria .t t)usPts^s DIr c^Plr^1. t0t :r70.65 r09.37E.93 {t.019.87 t27.343.44

lronte ('odigo 00 | 0t.370.65 ,09.378.93 I llt {)t9.Ít7 t27.343.44 h
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO CROSSO DO SUL

1 I)ltsPl:s^s I»t c^tlll 
^l_

1:r 160.(x) 46.569,64 54.2r8.2ri

l'onrc ( odigo 1l RecuÍsos vincrlídosâo RPPS - Taxa de 11.160.00 46 569 64 50.218.61 5,1.2t8.28

('ategoÍia

il,R)j.Alividadc

( alcgoria

Itnls Codigo

to27

2023 2024 2025

Rua Maíimiano Alvcs Dias. l2l I - Cenro - São Gabriel do Ocstc/MS - CEP 79.490-000
Fone/Fax: (067) 3295-21 I I -

E-Mail: gabinete@saogabriel.ms.gov.bÍ Site: www,saogabriel.ms.gov.br
"Doe sangue, doe órgâos, salve uma vida"

q

VALOR

2022

l'rogrâma 0002 DESENVOI-VIMENTO ECONÔMICO
SUSTENTÁVEL. ÂBASTECIMENTO E
MEIO AMBIENTE

4.5 t0.805.70 4.867.t59.t5 5.666.546.47

Dolsas Aurilio para Qualificaçào l,tofissaonal 30.0m.00 32.370,00 ]1.927.23 17.686.1Íi

l I)liSPllS^S ( ORRLNI IiS -]0.000.00 32.370.00 34.921.23 r7.()u6..tlt

()0 .10 000.00 32.370.00 34.927.23 l7 68f,.{8

It{)t.^livrdâdc 1028 l{t0 00(J 00 323 700.00 -176.864.Í

( atqgoria .l t)|st,t s^s ( 1)1{Rt N ti:s

Reviulizâçâo do Pârqüc À8uâs do Ouarâni
(lmpo8iliva)

t00 000 00 t0? 900.00 I | 6.424. t0 t25.62t.60

li)nlc (ixligo {)0 t00.000.00 t07.900.00 6.421.t0 t25.62t.60

Calegoria I t)t-tsPtis^s DIi ( APIT^t. 200 000.00 2t5.800.00 232.Ír4{t.20 251.243.2t

Ir(Írle (ixli8o {)0 200 000.00 2t5.800.00 232.{i4ti.20 251 .243.21

Proi.Atividade 20t9 D€senv Aliv de PrcacN., R€cup.e Educaçlo 508.083.t2 54Ii.22r.69 59t.53t.20 638.262.16

(' tcgoriil :l DUSPIiS^S CORRliNlliS 435.03r.71r 469.399.29 506..11 .8-',] 5.16 .l9 t 9(1

li)nlc (bdigo 00 4ó8.320.29 505.3 t7.59 545.237.68

fonrc Codigo 23 TÍãnsteíéncias de Convênios - Uíiào/OurÍos
(rào relscionados à

.ducaçâo/saúdc/âssisrência social)

1.000.00 t.079.00 L lívI.24 t.256.22

( atcgoria t DESPIJSAS Dti ('API]'AL 7.] 05 t..]{ 7Ít Ít22 40 85.04e.J7 9t.768.26

l.lnrtu (irdigo (() 73.05t.34 78.Ít22.40 85 0,19..17 91.768.26

l0l0 Desen! Aliv dê lnc€nlivo ! 161 845 26 504.805.04 544.6Ít.t 6',l 587.714.72

I
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(lategoria

linÍc (i)digo

l'roi Alividadc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Marrimiano Alves Dias- l2l I - Centro - Sâo Cabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000
Fone/Fax: (0ó7) 3295-21 | I -

E-Mail: gabinete@saogabriel,ms.gov,br Site: www.saogabricl.ms.gov.br
"Doe sangue, doe órgãos. salve uma vida"

93.r39.28 , 0t) 4s7.28 t08 1t6.57 I t7.003.06.l I)I,SPI:SAS (]()tRI]N IIIS

0(l 100 .197.:ll l oli 4.1().57 lt7.Í)01.0(,l'(nrtc (irdigo

,104.307.75 436.248.0ó 470 7t t.66,l l)ltsPIls^s t)ti c^PtI^t. -'t74.705.98

:124 705.98 150.357.75 l7ri.0l6.0t 407.900.1t6( )l)

53.950.00 58.2 t2.05 62.1 0.80

Fontc Codigo

Fontc Codigo 2-1 'l rânsfeÉnciâs dc Convênios - troiâo/outros

educâção/saúdc/a$istência social)

50.000.00

8.5 13.71 I II,t6.29 l{) 6q5.{)6l'()i.^li!rdridc 2021 tlâhitaçio RLlral

t0 695.(x)l)iSPliS^S l)1, ( Al'l I^1. 8.51-1.71 9.1E6.29 9.9 t2.01( alugoÍi .l

9.186.29 9 912.01 t0.695.06l.onlc CodiBo 00 8.5 r3.71

5t.25ó.2r 55.305.15 59 671 5tl 64.lÍi8.87l'ÍoJ.^lividsdc l0tl saneaNenlo hisico nül

59.674.58 64.38It.87( rtlcgoÍi .l 51.256.2t 55.-'105.,15

t.155.45 1162.5.1 1.57{r.07l1)ntc ( i'digo íx1 I 256.2t

5ta.2 t2.05 62 8t{).tto2] TÍãnsferê,rcias dc Convênios - Uniào/oulros

educ{§àc/saúd.lrssiícncia so.hl )

50 000.{)0 53.950.00

2.583.Ít06.57 2 11t1 921 29l02l Mânurcr!çào das 
^livadadesda 

Secrelsria dÊ

DÊsenvolvimcnlo [conômico
2.2 t9.305.60 2..r94.630.74

2.385.4.14.45 2.573.894.56 2.711.232.23( alegofla 3 I)l st,l,s^s (r)[Rt Nlls 2.2 t 0.791.89

2.2 t0.791.Ít9 2lÍi5.,144.,15 2.573 894.56 2.777.232.23Ironlc (bdigo 0r)

9.9t2.0t t0.695.0ó.l t)l,sPt,s^s I), c^Pl t^1. 8.5 t 3.7 t 9.t86.29

t.5 t3.7t 9. t86.29 9 9t2.0t t0.6q5.06lirnlc Codigo 00

2' {)t845 l0-'1 2 t 8.9t -127 17.1.2Í)I'roj. 
^t 

iv idôde 2074 ttoÍnoçào â QrBliíicâçào Profi ssioral,
Cemcão de EmDÍelo e Rcnda

260.411.42

23a396.26 257.229.56 211 550.10 299.477,21tâlcgoria .l t)t:st)t:sAs (1)RRt,N I Its

299.471.2100 238.396.26 257.229.56lirnlc (ixligo

23.788.89 25 668.21 27.696.00Calegoria l DIiSPESAS DIJ CAPITAI- 22.047.t6

22.M1.16 23.788.89 25.66t.21 27.69ó.00fon(e Codigo 00 F:

I'ágina l2 de 34
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-11 Tránsfcrêl|ciâ! Fundo r Fundo de Recuísos do
SUS provenicnl.s do Govemo Esladual

436.t 14.32 170 567..t5 507.742.t7 547.853.80

( atc-qoÍia .l I)t]SI)IiSAS I)I ('APII AI, -100.939.81 124.7 t4.08 -:t50.3ó6,49 378.045.44

lioílc Codigo 00 t25.309.2{t 135.208.7 t t15 Ii90.20 t57.4t5.53

Iinrtc Codigo 02 Rêccitas dc Imposlos. de Tmnsf6rência de t75.630.55 [t9.505..16 2tJ4 .47 6.2t) 220.629.91

Proj.^rividadc 2071) Unidadc de Pronto Ar.ndim.nto Médico -
PAM 24 hoÍas

2.486.3 t 2.682.73 2.894.66 1.t23.34

( ntc8oÍia 3 I)ESI'IJSAS CORRLN'I'I1S 2..1t{6..r I 2.682.71 2.894.66 3 t23.14

Itnle Codigo 0l Rcceiias dc lmposlo3 c de TÍarsferên.i, dc
lmpoíos - Sâúdc

2 .1tt6._',r I 2.682.73 2.894.66 l.t2l.l4

Ironlc Codigo

lh,i.^tividadc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2024 2025

Ilua Manimiano Alves Dias. 12l | - Centro - Sâo Gabriel do Osste/MS - CEP 79.490-000
Fone/F&r: (067) 3295-21I I -

l,-Mail; gabinete@saogabriel.ms.gov.br Site: www.saogabricl.ms.gov.br
"Doe sanguc. doe órgâos, salvç uma vida"

VALOR

2022

Pr(Brima 00t).t nl ( .r( À() t)t:Qr 
^t.rr)ÁD]; 

PÂRt
Rri\o\ 

^( 
Ào ( onr ( oNtpl:l ÊN('t,r

15.855.759.96 .l,r.l7li..165.lIt 5J.Jlt7.t 55.ttJ 57.60{.7{l.t{

l00ti Corslr. Rcformâ. 
^mpliâçào 

dc CMEIs c

^quhiçào 
dc EqüiDâmentos

232.573.43 250.946.73 270.71I.52 292.t62.47

( atcgoria .t DESPESÂS DI; CAPIl'AI- 212.573.43 250.946.71 270.771.52 292.1ó2.17

I ontc ( odig(, (,1 Rcceilas dc lrnposlos c dê'rransleÍê,cia dc t7-1.513tt.66 l{t7.302. t6 202.099.04 2ltt {)ír,l.lt6

ronte Codigo t5 TÍansferênciâ dc RdoMs do F-úndo Nâ.iónãl
do Dcsenvolvim.nlo ds Educaçào- FNDE

58.984.77 63.644.57 6A 672 49 74.097.6t

ll1)i 
^lividfldc

l(109 Itel. 
^Irpl 

Ilscol0s, Aq(is lillparnc bs t.318.571.45 I 444 3ltr.59 t.55tt.419.76 I 681.534.92

( aicgoria .l DT,SPI;SAS CORRIJN'I !:S 178.76 .l0tt.6li 110.91 475.80

Ionlc Codigo 0t Rec€itas dc lmpo3tos c de lia slerênciâ dc :l0ll.6ll 410.r7 475.80

( atcgoraa .l T]ESPIiSAS D[ CAPITAI- t.338. r92.69 t.443.909.91 t.557.978.80 I 681 059.12

I 0nlr (i'digo {)l Receitos d€ lmpostos. deTransferênciâ de
lmpostos - Edu.âcào

347.732,t1 375.203.01 404.1t44.05 436.1r26.73

linrrc (i)digo t5 Transf€rência dc Rcc[rsos do Ftrndo Nacional
do Des.nvolvimento da Educsçáo - FNDL

090.{«).52 t.068.706.90 l. t 5_3. t34.75 L214.232.35

l'roi.Alividadc t) lnlironâti/açno dc Ilscolas 3{t.683.26 4t.739.24 45.036.ó4 48.594.53 ffi)
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Categoria

Categoria

( alegoíia

Itnte (irdigo

Forte Codigo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Rrrâ MâÍtimiano Alves Dias. l2ll - Centro - São Cabrieldo Oeste/MS - CEP 79.490-000
Fone/Fa\: (067) 3295-21 I I

E-Mail: gabinete@saogabriel.ms.gov.br Site: www.saogabriel.ms.gov.br
"Doe sangue, doe órgãos, salvs uma vida"

n

l5.7ti5.ti7 r7.032.96l I)iSPl:S^S (I)llRliN I liS 13.55It.94 14.6_',r0.I 0

13.558,94 t4.610.10 t5.7ti5.ti7 t7.032.96linxe (ildigo 0t Receitas de Impostos e de Trânslcréncis de
Imposlos- Educaçào

29.25r).7 6 .l I 561.57Calegoria I I»:SPliS^S t)li( 
^t,ll ^t

25.t24.32 27. t09.14

0t Rêccilâs de lmposlos c dc Iunsferênciâ dc 25.124.32 27.109.14l:onlc (l0digo

t3.62t.9.] t4.69It.07 15.859.21I'roi.^livid.tdc l0 t2 I,rcielos Iiducacxnrirs 12.624.59

12.62,1.59 t3 621.93 t4.698,07 t5.859.21t)tlsPIs^s (\)ttRt Nt tis

12.624.59 l].621.93 I4.698.07 t5.859.2 rlonlc ( odigo 0l Recêitâs dê l,npoíos e de Transí€rênoiâ de
lmDostos - Educacâo

142.4 t9,6 r 153 670.75 t65.810.74Proj 
^tividadc

2013 MânÍlenção do Conselho M unicipal d€

Educaçâo

161 700.79128.720.53 138.889.45 t 49.861.72.l

t49.86t.72 r6t.700.79t)tl

DF,SPI,:SAS «)RRIJNI'IiS

128.720.5.1 t lr{ 8ll9 45Ionte Codigo

3.27 t.69 l.tt09.0zl ,1. t09.95Calcgoria .1

3 271.69 1.530. r 5 1.809.04 4. t09.95F'onte Codigo 00

l)l,Sl'lisAS l)lr ('^l'l l^1.

3.075 t43.66 :l..11u.oti0.00t'roi.^li! idadc 2044 Mannlençào da SliMIil) 2.64t.329.12 21\49.994.12

2.615.012.{t7 2 82r s98 89 u.044 505.20 :1.285 02t.tl( atceloriâ I)l,sPlis^s ( oRRtlN i Is

I 129.044.6400 898.766.30 969.76li.ll l 1046.380.5{t

L716.246.57 llt51 830.05 l.9r)lt. t2.1.620t Receitâs de lmpôsros e dê 'Irânsfcrência dê
Impoíos - Educaçào

28.395.23 .]0 6.1Ít.16 -']1.058.90( alcgoria I)I]SPI]SAS I)I] CAPl IAI 261t6.25

.10 6:llt.16 .33.058.90Ionte Codigo 0l Rêceitas de ünposios e de TÍansfeíênciâ dê

lmoosto§ ' Edüação
26.316.25 28.395.23

22.72t.247.56 24.516.226. t2 26.453.007.98 2A 542 795.61Itoi.Atividadc Mântrlenção de lirsino Frndamerlâl

28 0li4 385 6222.356 .334 .22 24 t22.484.62 26.02ti. t60.91Calegoriâ l t)list,tisAs ( ()t{RIiN I Is

562.670.34 601.12t.29 655.08-1.88|onte Codigo 00 52 t .17_r.90

t0 ti27.{t86.38Rcccitâs dc lrnposlos e de lransÍeÍênciâ de It 6t91.16.05 9.300.382.29 t0.035. 2.49lonlc CodiSo

23.67I.20 25.541.22 ,? §§R qR 29.736,14Fonte Codigr) t0 RecLrrsos direiamenle arcsâdaLlos

Página l8 de 34
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0t R€c€itâs d€ lmpostos e de l ransferência de
lmpostos - Educaçâo

4.608.t?3.83 4.972.219.56 5.165.024.9r 5.7t{li tiÍ t.8tt

limtc (bdigo I5 TransfeÍênciâ de Recursos do hndo Nacional
do Dcscnvolvinento da llducaçào - fNI)E

711.12Ít.75 17 4.429.32 lllS (,0().24 90t.622..r7

Fonle Codi8o lll TmnsfcÍênci&§ do FUNDEB - lmposlos 700/. 8.55t.956.25 9 .227 .560.79 9 956 stÍt t0 10.743.104.6t

fonte Codigo l9 TrânsfcÍênci6s do FUND[.]ll - lftposlos 30% 3.109.465.87 1.570.9 t-1.67 4.t57.404.r r

IinÍc (i)digo 2"1 lranslcdnrras dc ( onlenios o( dc(o hânr§
dc Renassc !rrrculados rl litlucrçâo - l:sl.do

23.284.82 25.124.32 27. t09. t4 29 250.76

(alegoris .1 DI]SPESAS DE CÀPI'I'AI, 96..191.26 r04 I t4.07 u2 ll9.0t t2t.2t3.87

(lt R€crirÃs d. Impoclos c dc TraísfeÉncir dê
ImDoslos - Educação

:r li 2ti7.7{) 41.3t2.43 44.576.1I 48.091.62

Fonte Codigo l5 lrânsloôn.r. rlú Rccnr«\ rn) lirn(lo N !ion|l
do l)c*nlollrrcrÍo d l1ducaçIo - l.Nl)l:

57.217.21 61.137.43 6ó.ó 11.69 1t 877.25

l9 Transfcrênc,as do FtlNDFlll - Impostos l1()",ô 91t6.29 L064.2t r l4E.2E t.216.99

Proj.Atividadc 207{t Monrtorâncnlo do Plâno dc liducasão r3.554.57 t4.625.38 t5.7{r0.79 17.027.41

CâtegoÍiâ -l l)1,5t't,sAS ( ottRt N s t3.554.57 t4.625.-18 t5 780.79 tl 027 ,47

[onte Codi8o Í)0 t3.554.57 t.t 625.38 t5.780.79 t1 021 .17

l'roj.Alrvidade :0{tl PÍoJcb Iénfls l-cgal t.462.53 t57ti.07 1111.71 t.837.25

( atcgoria .t I)l Sl'lrs^5 ( ()Rlal,N I lrS t.4ó2.51 t.578.07 1102.74 Ltt3?.25

l-onte Codi8o {)l Rcceilas de lmposlos e dc TrânsfcÉnciâ dc
ImDoslos - Educscão

t.4ó2.51 1.57Ii.07 t.702.14 t.{137.25

Ionle Codigo

fonte Codigo

lionte ('odigo

VALOR

2022

l'roqr{nrâ 0005 INFRÂASTRTrI'IIRA PARÁ
DISf,NVOl,VtMf, N',to URBÁNO f,
RtiR^t,

JJ. t 7t.595J2 35.792.t 51J5 JÍt.ól9.7JlJl {t.(,70.(,90.08

I'roi 
^li\ 

ldc tlx)t Pav. Âsi/Gal
Plv ruÍbar/Sioalizáçào/Consr.PÍrças e

2 325 .257 .08 2 508.952.19 2.707 I5q.6l 2.q2t.025.24

Calegoria -1 I)I]SPIiSAS CORRF,Nl'IS t00172.(,9 tott.l10.03 |6.974.43 126.215.40

2023 2024 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

tu\

Rua Martimiano 
^lves 

Dias. l2l I - Csntro - São Gabriel do Oeste/MS - CFIP 79.490-000
Fone/Fax: (067) 3295-21 I I -

E-Mail: Babinete@saogabriel.ms.gov.br Sile: www.saogabricl.ms.gov.br
"Doc sangue, doe órgàos, salve uma vida"
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('ategoria

I'roi.Alividade

linrle (i)digo

l'Í)j 
^lividadc

( atcgoÍia

Fonte Codigo

Í.onte Codigo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Manimiano Alves Dias, 12l I - Ccntro " São Gabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000
Fone/Fax: (067) 3295-21 I I -

E-Mail: gabinete@saogabriel,ms.gov.br Site: www.saogabriel.ms.gov.bÍ
"Dos sanguç, do€ órgâos, salve uma vida"

b

DIJSPESÂS DE CAPITAI- 83.208.70 Itq 782.19 96.874.98 t04.528.t0

|onte Codigo 4t.7 t7.300l) -13.208.70 35.832.19 3{t.662.93

Fontc Codigo 2l 50.000.00 53.950.00 5ti.2 t2.05 62.8 r0.{J0

t023

Trânsferênciâs de Convênios - União/Out.os
(nâo relacionadoe à
educ.ção^aúd./a!sislênciâ socia!)
Drenagem e Prv Asfálli$ - ftograma 60. t97.41 64.953.01

70.084.29Calcgoria I)I]SPI]SAS DI] CAPITAI, 55.790.{)0 60. r97.4 r 64.953.01

lonte Codigo 0l) 10.790.00 I 1.642.41 12.562.t6

Operaçôes de Crédilo lnremâs 45 000.00 48.555.00 52.390.85 56.529.72

I024 Aquiliçáo d€ Equiparnenlo§ - l,ro8ramfl
Eficrência Munrc,Dal

l6 6,12..11 t7.957.t6 20 906.46r9.3?5.?8 l

I

I DESPIiSAS DE CAPITÀI, t6.642.41 l7 e57.16 t9.375.7Íi 20.906.4ó

00 1t.642.41 12.562.16 t3.554.57 I1.625..18

lrontc ( odigo Opcrasôes dc (lédil.r ltrrcmas 5.000.00 5 82 t.2 t 6.21 .0Íi

I']Íot 
^lividitde

I0l0 Revitali?âçào dâs Prâças MLrnicipais .100.000.00 t2.t 700.00 349.272.30 376.864.81

251.243.21('alcgoria .l I)1 Sl)lr§As ('()ltlll:N Il:S 2(Í)0ín 00 2 t5.800.{)0 232 848.20

ix) 2 t5.1i00.00 2-',]2.848.20 251.243.2t200.000.00

Calegoria 4 t00 000.0{) t07.9Í)0.00 I 16.424.t0 t25.62t.6()

125.621.60linÍe ( odi8o 0{)

DliSPtrSÀS Dtr CAPllAl-

100.000.00 107.900.00 6.424.t0

I,roi.Atividadc I0.]2 (i»slnrçlo dc l'Ídç - liua 
^Íarrs 

csqum

com Rua llcnr lo Vi - llaitro Fôni\
50.000.00 53.950.00 58 2 r2.05 62.8l0.lril

Catc8oria .l DIJSPLSÀS DL CAPIlAI, 50.000.00 5.1.950.00 5{t.2t2.05 62.810.tto

trolrte Codigo 00 50.000.00 519\0 00 62.810.80

3.051.590.84Proj.Alividadc 2012 Cestâo dâs Alividâdes dâ Sec Infracínrlura 2.429 .192.7 I 2.621.098.91 2.828.tó5.75

( irt§goriir l I)llSP|S^S CORIlt,Nl tiS 2 410.820.07 2 (,Ot 211 86 2.806.',7 7 5 .57 3.028.5 t0-{t4

lronte Codigo 00 2.4r0.820.07 2.601.211.86 2.1r06.7?5.57 1.028.510.84
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lronls Codigo

l-onte Codigo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Manimiano Âlves Dias. l2l I - Ccntro - São Cabriel do Oçstç/MS - CEP 79.490-000
Fone/Fax: (067) 3295-21ll -

E-Mail: gabinetc(@saogabriel.ms.gov.br Site: www.saogabriel.ms.gov.br
"Doe sangue. doe órgãos, salve uma vida"

h

00 1.736.020.00 4.03 |.165-58 4 .349.621 .66 4 6S3 248 25

( aleetoria .l I)I]SPESAS DE CAPI'IAI- 57.0t0.00 6t.5 t3.79 ó6.371.38 ?t 6t6 88

57.01í1.00 ó r.5 t3.79 66.371.311 7 t.6 t6.88Ijonle Codigo (()

L3S0.028.17l'r(I.Ati!idadc l{)54 OprÍâçâo e Mmurcnçâo do Sisrcmad€ E§goto
. SAAE

I 106.520.00 t.193.915.0n l.lt{t 25 5.95

( âlcgoria I )l SPI:S^s (-()Rltl'N I I s L 104.5 t0.00 L t9r.7óó.29 r 2ti5.9t 5.ltl I 387 50t t8

tiontc Codigo

.]

0{) I t04 5t0 00 I tgt 766 29 1.285.9t5.83 t.1E7.503.r8

2.340.t2 2.524.1)<)( alcgoria 1 l)l st,l s^s l)ti('^t,t I 

^t
2.010.00 2.168.7'

lbnlc Codigo {)0 2.0t0.t)0 2.168.79 2.340.t2 2.524.99

Itoj.Alividâdc 2u16 Scrviço dc Coleta d€ Rcsidüos Sólidos t929.020.00 2.0Et.4t 2.5E 2.245 .844.11 2 423.265.8ó

r.928.0r0.00 2.080.322.19 2 244 664.29 2.42t .E)7 .U)('aleSoria
_1 t)tisPt:s,1s c()RRliN I tis

l'onte Codigo l)0 L928 0lÍJ.00 2.080 -122.79 2144 661t 2r) 2 121 .991 .09

t.268.7It('alcgoÍia .l t)l:sPtls^s l)l: (^PII^1. 1.0t0.00 10tt9.79 I t75.lr8

t.0t0.00 L0{t9.79 t.175.8E I.268.781)0

2(D1 VideomonnoÍamenro Municipal ( lmposirivs) 249.000. rs 268.671.21 289 896 2:] :r 12.798.01

58.2t2.05 62 Í 0.Ít0

Proj.^tividadc

( âlogoria l)l lil'l,s^S ( ()ltl{r N ll,S 50.t)00.(x) 53 950.00

50.000.00 53.950.00 58.2r2.05 62 Ít t0 Íi0IuÍc (i)digo 00

249.987.23( ategoÍia -t I)IJSPLSAS DI-] ('API']'AI, 191) 0(x) t9 214 721 2t 23t.684.t8

t99.000.t9 214.721.2t 2l I 684 l8 249.91t7.21tronte Codigo (r0

l'«)i.Alividadc 2099 ( cnlro Multiuso - l)islrilr) do 
^Íc 

do 20.000.00 2 t.5tt0.(Í) 23.2114.82 25.t24.32

t2.562.16Categoria .] t)t;sPt-:§Âs ( ()RRliNl t:s t0.000.00 t0.790.00 I 1.642.4t

l0 000 0{) t0.790.00 I t.u2.4 t r2.562.tóFonle CodiBo 00

Catcgoria I t)l st)1 sAs Dti( 
^t,t 

t^l t0.000.00 t0.790.00 I 1.642.41 t2.562.t6

IinÍc Codigo oí) t0.000.00 t0.790.00 I 1.642..1t 12.562.16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

45.022.ti I82 TÍânsfcíências do Fundo Esrâduâl dc
Assistêtrcis Social - FEÀS

35.840.02 38.6?t-.Ii 4t.726.42

t8.702.95 20. tÍt0..18I I)l,Sl'IS^S l)1, ('^l)l I 

^1.
16.064.50 t7.333.ó0

20. ll|0.,t8,bnlc (bdigo 29 TrürsfcÉacia d. RccuÍsos do Fundo Nacionôl
dc Assisténcia Social - FNAS

16.064.50 t7.313.ó0 t8.702.95

8tt5.358.85 955..102.20I'roi.^lividadc 2036 Prolcçào So.isl lisp€ciol - Altâ Complcxidâdc 760.460.t2 ri20.516.47

'147.120.92 806. t43.47 Ii69.828.8t e-1n.545.21t( mcBori 3 I»,St'l s^s ('ottRt:N ,s

738. t90.50l rnÍc (ildigo (x) t!34.051.00 6114. t43. t9

76.892.03TÍrnsÍcíência dc R.cursos do Fundo Nacionâl
dc Assiíêncra Social - FNAS

61.20q.24 66.044.77 71.262..r I29

TÍlnsferênci6s do lundô !:stãduâl dc
Assiíência Sôcial - FEAS

5l.E5E.6E 55.955,52 60.37ó.00li.rrlc (i)dr8()

t5.530.04

ó5. t45.7 r

t6 756.92{ t3.339.20 t4.391.00

t.831.77 t976.1ti 2.132.62 2.30t.t000

l)l:SPl:S^S lr: ( 
^Pl 

l^l

,t.125.04 I2.001.92 12.952,232.) TrânsfcÉocia dc Rccursos do Fundo Nactunal
dc Arsrslêncir Soci^l 'FN^S

t0lt0.5t

r.29t.4Ít t.393.50 r.503.59Ír2
'Ilânsltrônciâs do liürdo F.stâdnal dc

^ss'slência 
Sol.ial - l:li^S

Lt96,t)2

2.521.989. t4 2 723.31t4.211 2 938 531 64 L170.675.íí203',l PÍ(Ícçio Social - Martrlca!:ão (;cral

2 .123 .149.3 7 2 6t5.225.57('ategoria -l t)l sPI.s^s (r)l{Rt,N ,s 2 08L127 88 2 246 292.24

2.225 .3t0.11 2.401. t85.85 2.590.t79.53Í)0 2.062.441.42

22.563.53 2{:r16.{).1

Ionte ( odigo

l:onlc Codigo 29 Tmnsfeúrciâ dc Rccursos do Fündo NÀcioÍâl
de Â3sistôncia Social - I-NAS

t9 380-46 20.9ll.52

,l I)IISPIJSAS I)IJ ('API IAI, 442.t6t.26 477.092.00 5 t1.7tt2.27 555.450.07CatcgoÍia

510.Í 2.2-1l.oltc Codigo 00 422 548.52 455.929.ti5 49t.948.31

24.637.{t4l.onlc (i)diBo 2L) liânslbrênciâ de Reümos do Fündo Nacional
de Assirtê cia Social - FNAS

19.612;71 21. 162. t 5 22.{U1.96

204.995..| 22t. t90.05Proi.Ati!idade 20-18 lÍnptcmcnlaçào d. Àçõ€s d€ lntegÍâçào Sociol t16.076.44 IÍt9.986.11t

41 t88.69 .17 679.fi) 5 t 446.28 55 510.5.1l DIiSPIIS^S(ORRIiNILS

51.,u6.28 55 5 t0.54fonle CodiBo lit TrànsÍ.rêNias do Esrado FIS - Fundo de
l$vesÍmcnros Sociâis

,t4 I 118.69 41.679.60

Fonle Codigo

Categoria

linltc codigo

Calcgori

Ionlc ( odrgo

li,nlc (i)digo

li'rlc ( o(lig(,

l'Íoi 
^livrrlnd.

Rua Martimiano Alves Dias. 12l I - Ccntro - São Cabriel do Osstc/MS - CEP 79.490-000
Fon§/Fax: (067) 3295-2l l I -

ti-Mail: gabinete@saogabriel.ms,gov.br Site: www.saogabriel.ms.gov.br
"Doc sangue, doe órgãos, salve uma vid8"
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CateBoris

l-onle Codigo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO CROSSO DO SUL

Rua Maíimiano 
^lves 

Dias. l2l I - Cantro - Sâo Gabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000
Fone/l.ax: (067) 3295-21I I -

E-Mail: gabinere@saogabricl.ms.gov,br Site: www.saogabriel.ms.gov.br
"Doe sangu§. doe órgilos. salvs uma vida"

h

l)l:sPl.s^5 I)l: ()\PIt 
^t.

t3r.887.75 112 .10ír.llll t 53.54q. r3 t65.679.5t

Fonte Codigo 00 1.079.00 1164.24 r.256.22 t.355.46

Fonte Codigo tit Tr sfcrêmiâs do Estâdo IrlS-Fundode
ln!€slimcnlos Sociais

t30.80tt.75 tlt 112.6.1 152.292.9t 164.124.05

PÍoj.Atividâde 10.10 Progrâma de Cerâçâo dc Rcnda - trMls | ó. t0ó.46 r7.17t.87 llt.75t.lr0 20.233.r9

CategoÍi6 l lr,SPliSAS CORRIIN I IiS q.825.19 t0.601.ó0 1.439.12 t2 r.ll.lt I

l'onlc (irdrgo Transferências do Esrâdo llS - Fundo dc
InvestimÊnios Sociais

I {i25..re I0.601.ó0 I t.439. t2 12.342.81

Catcgorig .l 1' SPI §^§ t)t:í 
^PI]^l

6.28t.07 7.3t2.ó8 7.890.3n

tit TmnsfêÉnciü do Eíaô FIS - Fundo dc
lnvcslimcnlos Sociiis

6.281,01 6.177.27 7.-',t t2.68 7.890.-',i8

l'roi 
^livl1lirdc

l{)1t Projeb l,rc! A ltsdrosas/CÍi §âs e

Adolesc€rles - IrlúIrL-.A
4.610.02 5.038.95 5.437.01 51t66.55

CalegoÍia l I)tisPIts^s ( ()RRtiNl l,s 1610.02 5.038.e5 5.437.01

00 4.670.02 5.038.95 5.4_',r7.0-1 5 ti66.J5

Proj.Arividâdc t0.tl hnplemenlâçàodc açôes dc I'Íc8Íâçào Sociâl
. FMDCA

38.2t5.t3 4 t.2.',r4.t 3 44.491.62 ,111.006.16

Calceroriâ .l DllsPt:sAS ( oRRIN It'S 33.899. | 3 36.577.t6 39.466.16 42.584.6-l

Fonle Codigo 00 3t.8SS.t3 36.577.t6 19.4ó6.76 42.584.63

Categoria l I)t sPl,s^s l)l, ( 
^Pl 

I^t. 5.024.86 5.42t.tu

linrlc (i)dig0 0{)

,1.3 t6.00

4.116.(l(J 4.656.96 5.021.86 5.421.81

Proj.^li!idadc 1075 Diasnóstico e E,(c{uçào da Pollticâ dos
Dircitos do ldoso

r.702.80 L837..12 t9ti2.47 2.8e.08

Categoria ,.1 DESPESAS CORRENTI.:S t.362.24 l..ló9.1t(' t.585.98 I7tI.27

Fontn «)digo 00 1362.21 t.469.Ii6 l5l{5,91{

Categoria I DI:SPIlSAS I)Ii CAPl-IAI, 140.56 167.4ó -']96.19 421.t\2

ronte Codigo (Í) 110.56 167.16 121.82

I']roi.^lividadc 2091 Projeto para Captrçâo de Rcclúsos ao
ITMDCA

57.6t2.t1 ó2. tó1.49 67.07,t.40 72.373.28

( ateSori l t)t,5Pl s^s (t)RRItNt I s 49. r69.61 53.054.01 57.245.30 6 t.7(,7.61i
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lronte Codigo

VALOR

2022

l'rogrà ra 00ít? t]SPORTf, E I-AZI]R AO AI-('ÁNCf, DD
TODOS

r.1J3.996.55 r.5í7.:t2.2t 1.6ír9.517.5Íl t.tí01.{09..t1

liroj 
^lividadc

t029 ConstnrçÀô Psta Slalc Parquc 
^quárico

2í){).{)U).{)0 215 800.00 232.84t\.20 251.243.2t

( ntcSorir 'I I)isPl.is^s I». ( 
^t,t 

I Al 201).Í)00.{x) 2t5 ti00.t)0 232.848.20 25t.243.21

l (nrlc ( (xligo 0í) 20{)000.00 215 1i00.00 2.r2 tt.lli.l0 251.243.21

l'roJ.^lividadc 2050 Dcscn!olvimcnro dc 
^tiridadcs 

Dcsportivas t6.5ó1.09 17.87t.57 t9.281.43 20 806.82

CateBoria :l I)LSI'l:SAS (()RRl:N l l S t6.563.09 r7.87r.57 r9.283.41 20 806 82

linÍc codigo 0o t6.5ó3.09 t7.t7t,57 19.283..11 20.806.82

2023 2024 2025

A
Rua Maíimiano Alves Dias, l2 | I - Centro - Sâo Gabrisl do Oeste/MS - CEP 79.490-000

l'one/l'ax: (067) 3295-21 I I -
Il.Mail: gabinetcfosaogabriel.ms.gov.br Site: www.saogabriel.ms.gov.br

"Doe sangue, doe órgâos, salvc uma vida"

00 ót.767.6819 t69 6:] 53.054.o.',| 57.245.30

Calcgoria { li.442.50 9. t09.46 9.829.t0 l0 605.6()l)tisPlisAS l)1. ( 
^PlI^t.

l'onlc (i)digo Ii.4,12.50 I 109.46 9 lll9. t{) 10 6Í)5.ó0

l'roi.^lividade 2095 Prolebs voltados â l\ílricn do ldoso 8{)9 6l Ii7.1.59 9.11.60 t.017.07

Categoíia .l t)t \1)t \A\(.oRIit N s t-i2. t4 166.28 501.t2 541.86

Fonte Codigo 00 432. r4 ló6,2{t 503.t2 512.86

474.21L alcgoria { DESPESAS DE CAPI'I'AI, 377.49 ,107.1r ,119.,t9

lirÍc (i)digo (,0 177.49 407.3 t 439.49 174.21

Prci.Alividadc 209í) lÍrplcme laçào de pruBrarnas/Serviços sociais 573 168.56 6t{r.441i.88 ó67.306.34 720 021.54

( illcgoÍiil :l 607 tt47.26 ó55 tt67.l9 707 680.70I)llSPI- S^S (I )llRl Nll § 56r t{.}. t5

707 6tio.70Ionlc codigo lil TràrsfeÉncias do Eslrdo I IS - Fuodo dc
Invcslimcnlos Sociâis

563.143. t 5 607.8,17.2f, 655.{t67.t9

( alcgorin l Dl'lSPliSAS Dll C^PrI^1. e {t25.4t t0.út.62 I t.439. t5 t2 l12.ti1

lbntc ( odigo 8t t0.60t.62 I 1.439. t5 t2 )42.84Transfeíêmias do lislado IrlS. Fundodc
Irveíimenro§ Sociais

9 t[5.1t

Página 29 de 34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

00



Píoj.AIividado

I'roj.Atividade

lronte Codigo

VALOR

2022

PÍogroma txÍn í t t,rl ta^ t,:\I t.'(x () .1.1t 5.878.S0 3.57?.ti32.90 -1-'i60-{lt 1.70 {.165.459.7(r

Proj.Alividade t0 t9 l,rrnnônio Histórico. Aílstico e CnlluÍâl- 4.846.75 5.22q.64 5.642.18

('âlcg.oria l l)t:sPl s^s (l )ltRIlNl l,s 3.422.39 3.692.76 3.984.49 4.299.26

Itnrtc ( odigo 0{) 3.122.39 3.692,76 3.984.49 4.299.26

2023 2024 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Manimiano Alves Dias, l2l | - Centro - Sâo Gabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000
l'one/Fax: (067) 3295-21 I I -

E-Mail: gabinete@saogabriel.ms.gov.br Site: www.saogabriel,ms.gov.bÍ
"Doe sangue, doo órgãos, salve uma vida"

l^

279. t89.46 30r.245.43Manulenção ê Refonnâ dc Áreas Espoíivas 25It.7,1It.142{)61

t92.5.r2.06 201 142 09 224.153.7 t.] I)liSPI,SAS ( {)RRIrN I liS !7tt.435.ó4Calc8oria

224.153,71t7Ít.415.64 207.7 42.09lonte Codigo 00

17.091.726t.368.20 66.2t6.29 7 t.441 .37Catcgoria I

6ó.2t6.29 11.447.31 77.091.1200 6t.368.20

t05 834.43 t23.2t6.78 132.950.9tItoi.Atividâdc Manulençào do Pârquê AqLrálico

t31.248,t'lt04.478.98 I r2.732.82 l2 t (,.r1t.7 tCategoris .l I)liSl'l,S^S ('1)ltltIN l l,S

I04.478.98 I12.732.a2 r21.6-18.7t l] t.24tt.l7(x)lionle Codigo

1.702.74r.355.45 1.462.53Catcgoria 1 l)lrSI'l,SAS l)ll ('^l'l l 
^1.

t.578.07 1.102.74t.355.45 t.462.53lruÍc (ildigo 00

l.070.031r.7885 t.795.19 919 087.01 99t 69.1.li82065 Panicipaçâo e Reali2âçào dc Evenlos

919.0u7.0I 99t.694.88 t.070.038.?8.l I)l,SP|S^S ( ORRIIN l lrS 85t 795.t9( âlcqoriâ

t070.038.78lr5 t 795.19 9 t9.087.0 t 99t 694.tttt0(l

20.000.00 2l.5lt0_{)0 23.2{i4.82 25.124.32Proj.^tividade 209ti Escola de Câlcsona dc Bas€ de l-ulebol
lnfallil e JLrvenil

23.28,1.82 2s.124.3220.000.00 21.580.00t irlcgoflir l
21.580.00 23.21t4.82 25.t24.320Í) 20.000.00Ironte (i)digo
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DLSPLSAS DII CAPITAl.

Fonte Codigo

4.195.352062

r.578.07

l)liSI)l:S^S ( ( )RRl N'llrS

4.491.89



Catcgoria

Cale8oria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ru& Maíimiano Alves Dias, l2l I - Ccntro - São Cabriel do Oeste/MS - CEp 79.490-000
Fone/Fax: (067) 3295-2lll -

E-Mail: gabinctc@saogúriel.ms.gov.br Site: www.saogabriel,ms.gov.br
"Doe sangue, doc órgâos, salvc uma vida"

Fonlc Codigo

4,

.t DESPESAS DE CAPITAI t.069.50 r. t53.99 t.245.tó 1.343.52

Fonle Codigo 0{) r.069.50 t.t51.99 t.245. t6 t.34-:r.52

Proj.Alividadc t020 l:cÍas c Ir\cnl()s l\4unicil,xrs t.072.058. r4 t. t5ó.750.73 t.248. r34.04 ll,í6.716.63

Categoria l I)[:SPIiSAS ('oRRIlN I IJS 1.0?2.058. t4 t.t56.750.73 t.248. r-',14 04 L-146.716.61

F'onte Codi8o (,0 r.072.058. t4 r.t56.750.73 t.248 ll4 M t.146.736.61

Pr()t.^livid dc l02l I)csênvolvi'n€nlo de Prujcros CuliuÍ.is Íi45.150.5 t 9 t2. t31.20 984.19 t.72 l.Í)61.942.ti7

l I)liSPlrS^S CORRI:N I llS 845.350-s r 912 l-'11.2Í) 984. t9r.72 I 06t.9.12.87

Fonle Codigo (x) 845.350.5t 912. r33.20 984.191.72 1.0ót.942.Ít7

1026 Construçro dê CcnrÍo de Convençôes 50 000.0{) 53.950.00 58.2t2.05 62.810.80l,r()i.^rividadc

CâlcBoria .l l)t1sP1,s^s t)t' ('^Pt I 

^t.
50 0Í)0.00 5l950.00 5ti.212.05 62.8t0.80

00 50.000.00 53.950.00 58.2t2.05 ó2. {t t 0.Ít0

l'nJt.^lividadc :0{9 D€s.nv. dc Ativ. de Fiuc4ào c Inccntivoâ
CultuÍô

B 558.06 t4.629.t5 r 5.7E4.85 I7 0_t t.85

Calsgoria ,,} l)l st,tls^s (l )uRt. N s t3.558.06 t4.629. t5 15.7Ír4.Íis t7.0-1l.tt5

Fontc Codigo oo t.1 5 5{i.06 14.ó29. t 5 t5.784.85 t7.03t.85

Itoi^lividadc 2066 Marulerçaô do Cento dc Evento§ 60.15t.05 65 I lÍt.7{i '70.263.t7 75.8t 3.96

Catcgoria l l)lisPIis^s coRRliN't Ils 5tt.212.05 62 li l0.l3t) 67.772.86 7U 126 9l

Fonte Codigo 00 58 2t2 05 62. 0.80 67.772.86 7.1.126.9t

( alcgoriâ l l)ltsPtisAs Dt ('^Pt t^t 2. t39.00 2.307.91i 2.490.3 r 2.6ti7.05

l'ontc Codigo í)(J 2.r39.00 2.307.98 2Á%.3t 2 687.05

2U'1 t5..t57.90 92.2(D.07 99.4q3.59 t07.353.5ri

CâtcgoÍia 3 t)|sPl s^scot{Rt NIIs It5.457.9í) 92.209.07 99.493.59 t07.353.58

Ii)nlc (bdigo 00 It5 457.90 92.209.01 99.493.59 107.-153.58

Proi.^lividad§ 2089 MânúÕçào do Conse,ho Municipâlde
Culturâ

6.4 t1 .03 6.92_i.98 '7.470.91 Ít 06 t. t8

l'ágina3lde34
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l.onrc (bdieto

l'rogrâm,r

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

t 7. t24.3 t

Rua Manimiano Alves Dias. 12l I - Centro - Sâo Gabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000
Fone/Fax: (067) 3295-21 I I -

E-Mail: gabinste@saogabriel.ms.gov.br Site: www,saogabri€l,ms.gov.br
"Doe sangue, doe órgâos. salve uma vida"

b)

.l I)I,SPI,SAS (T )RRI,N I I:S 6.1t7.0.1 ó.921.98 'L4 70,91 It.06t.It

lionlc Codigo 00 ó 4 t7.03 6.92_l.9tt 1171i.91 It 061.18

1.410.97 Ii.06l. tÍrI'roj,^lividadc 2090 Inccnlivo a ManrfeslaçÀo CultuÍal ó.4t7.03 6 92l.9tt
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ANEXO III- RECEITAS

CODIGO ESPEcTFTcAÇÃo 2022 2023 2024

214.529.001.66 231.476.792.791000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENÍES 198.822.059,00

1 100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES DE
MELHORIA

31.448.298.52 33.932.714.10 36.613.398,52

10.024 .57 4 ,'t 41200.00.0.0.00.00.00 8.610.394,36

RECEITA PATRIMONIAL 1.213.249.16 1.309.095,84 1.412.514,421300.00.0.0.00.00.00

't400.00.0.0.00.00.00 86.145,68 92.951,19

1600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIçOS 9.200 510.79 9.927 .351.14 10.711.6í1,88

1700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 147.615.233.20 159.276.836.62 171 859.706,72

1900.00.0.0.00.00.00 762.035,94

2 820 156.55 3 042 948.92 3 283.341,882000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS OÊ CAPITAL

2100.00.0.0.00.00.00 OPERAçõES DE CRéOITO 50.000.00 53.9s0.00 58.212.05

2.988.998.92 3.225.129 .832400.00.0.0.00.00.00 2.770.156.55

RECEITAS CORRENTES (INTRA) 30 .262.103.25 32.652.809.41 35.232.381,357000.00.0.0.00.00.00

7200.00 0.0.00 00.00 CONTRIBUIaõES (lNÍRA) 8.754.013.33 9.445.580.38 1 0. 't 91 .78'1 ,23

23.207.229.02 25.040.600,127600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIçOS (INTRÁ)' : 21.s08.089.92

-18.969.735.37 -20.468.344 .46 -22.085.343,689000.00.0.0.00.00.00 (R) OEDUCOES DA RECEITA

9500.00.0.0.00.00.00 (R) OEDUçOES DO FUNOEB -18.969.735.37 -2 0.468.344,46 -22.085.343,68

212.934.583.43 247 .907 .172.35

2025

39.505.857,00

10.816.515.50

1.524.103.05

100.294.33

1 'l .557 .829,22

185.436.623,55

3.542.725.a9

62.810.80

3.479.915,09

38.0í5.739,48

10.996.931,95

27.018.807,53

-23.830.085,83

-23.830.085.83

267.491.838,96
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TOTAL 229.7 56.415 .52
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PREFETTURA

Lei no 1.232/2021 dê 20 de dêzêmbÍo de 2021.
Dispõê sobre o Plano Plurianual do ttunicípio dê Sáo Gâbriel do Oeste para o quadriênio 202212ÍJ25,

o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do sul, faz saber que a câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Do planejamento governamental e do Plano Plurianual

ÂÊ, 10 Fica instituído o Plano Plurianual do Município de São Gabriel do Oeste para o período compreendido entre os

exercícios de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no § 1o, do Art. 165 da Constituição Federal e na Lei Orgánica
Municipal.

Art. 20 O Planejamento Governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as
escolhas das Políticas PÚblicas Municipais.

Art. 30 O PPA 2022-2025 é um instrumento de Planejamento Governamental que define diretrizes, objetivos e metas
com o propósito de organizar e viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a dêfinição
de prioridades e a ação governamental para além de um ano fiscal, possibilitando a execução de um projeto de

desenvolvimento de médio e longo prazo e orientando a definição das prioridades para a elaboração dos orçamentos
anuais.

AÊ. 40 O PPA 2022-2025 tem como diretrizes estmtégicas as seguintes áreas:

I - Infraestrutura para o desenvolvimento urbano e rural;

II - Desenvolvimento das políticas públicas sociais e autonomia econômica dos cidadãos;

III - Desenvolvimento econômico sustentável, abastecimento e meio ambiente;

IV - Modernização e tmnsparêBcia na gestão administrativa;

V - Saúde com eficiência e qualidade para todos;

VI - Educação de qtialidade para renovação com competência;

VII - Esporte e lazer ao alcance de todos e

VIII - Cultura em foco.
CAPÍTULO II

Da estrutura e organização do plano

Art. 50 O ppA 2022-2025 do Município de São Gabriel do Oeste compreende os órgãos da Administração Direta,
Autarquia e Fundações e está ordenado na atuação da Gestão Municipal sob a forma de programas, agregando-os por

ações iprojetos e aiividades;, conforme Anexo único, e objetiva o melhor resultado da Administmção Pública Municipal,

maior iiansparência na aplicáção dos recursos públicos e a integração e compatibilização entre os instrumentos básicos

de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art.6o Os programas constantes do PPA 2022-2025 estão expressos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO5) e nas

Leis Orçamentárias Anuais (LOAS).

§ 1o As ações orçamentárias serão discriminadas nas leis orçamentárias anuãis.

§ 20 Compreende-se como Saúde, para fins de aplicação dos recursos previstos nesta Lei, as ações de promoção,

[revenção e proteção, recuperação da saúde, incluindo as despesas recursos humanos, materiais de consumo,

equipamentos e demais investimentos relacionados à atividade fim.

§ 30 Compreende-se como Assistência Social, para fins de aplicação dos recursos previstos nesta Lei, o conjunto de

ãções e initrumentos, por meio dos quais se pretende reduzír as desigualdades sociais, a violência doméstica e inclusão

social.

§ 40 Compreende-se como Educaçãô, para fins de aplicação dos recursos previstos nesta Lei, as ações destinadas ao

ãprimoramento do processo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais dos cidadãos visando
melhorar a integração social.

§ 50 Compreende-se como Cuttum, para fins de aplicação dos recursos previstos nesta Lei, as ações destinadas à

[romoção da Política Nacional de Cultura e do Plano Municipal de Cultura, de interesse do município ou da sociedade.

§ 60 Compreende-se como Esporte, para fins de aplicação dos recursos previstos nesta Lei, o conjunto de atividades,

lue tenham por objetivo o envolvimento de habilidades e capacidades motoras, ligadas à prática esportiva, vinculadas
direta ou indiretamente â regras instituídas por federaçôes ou confederações esportivas'

§ 70 Compreende-se como Desenvolvimento, pam fins de aplicação dos re€ursos previstos nesta Lei, o conjunto de

ãtiridades, que tenham por objetivo a mudança do diaqnóstico apresentado para a implantação e implementaçâo das

atividades meios para a obtenção do melhor resultado parô a qualidade de vida dos cidadãos.

Art.7o O valor global dos programas e das ações não são limites à programação e à execução das despesas expressas
nas leis orçamentárias e nas leis de crédito adicional

CAPÍTULO III
Da gestão do plano

Art.8o A gestão d o ?PA 2022-2025 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas

metas, sJbretudo, pàra a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais carentes às políticas públicas, e busca

o aperfeiçoamento:
I - dos mecanismos de implementação e integração das politicas públicas;

II - dos critérios de regionalização das políticas pÚblicas; e

UL
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III - nos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022-2025-
Parágraro único. Caberá à Secretaria de Administração e Finanças e à Controladoria definir os prazos, as diretrizes e
as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2022-2025-
Art.go O Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo relatório anual de avaliação do Plano,
que conterá:
I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embâsaram a elaboração do Plano, explicitando,
se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados; e

iI - situação, por programa, dos indicadores, objetivos e metas.

AÉ.10. O Chefe do Poder Executivo Municipal promoverá a adoção de mecanismos de estímulo à cooperaçâo com a

Sociedade Civil Organizada (OSC), com o estado de Mato Grosso do Sul e com a União Federô|, com vistas à produção,
ao intercâmbio e à disseminação de informações para subsidiar a gestão das políticas públicas.

CAPÍTULO IV
Das disposições gerars

Art.11. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, se necessário, ã ajustar o presente Plano Pluriônual para
a compatibilização as Leis de Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais dos respectivos exercícios.

AÉ.12. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, se necessário, a corrigir os valores constantes dos
anexos de Receita e Despesa do presente Plano Plurianual, para comporem as Leis de Diretrizes orçamentárias e os
Orçamentos Fiscais dos respectivos exercícios.

ÂÉ.13. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a introduzir e/ou excluiÍ novas ações (Projetos ou
Atividades) quando da elaboração das respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais a fim de
atender as necessidades da comunidade, compatibilizando-as aos programas já definidos no PPA 2022-2025.
AÉ. 14, Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de janeiro de 2022.

São Gabriel do Oeste/MS, 20 de dezembro de 2021

JEFERSON LUIZ TOÍI,IAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

Lêi no 1,23112021 de 20 de dezembro de 2021.
ANEXO I

PROGRAMAS

Programa OOOO: Et{cARGos GERAIS Do i,luNIcÍPIo
Contextualização
Destina-se ao paqamento de dívidas e encargos gerais do Município.

PTO TAMA OOOI: iIODERNIZAçÂO E TRÂNSPARÊNCIA NA GESTÃO AD INISTRÂTÍVÂ
Contêxtualização
Desenvolvimento das atividades integradas na.área de planejamento, orçamento, receitas na realização de estudos
e pesquisas para o planejamento das atividades do Governo Municipal, na elaboração de projetos para captação de
recursos nacionais e internôcionais, da atualização e elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Daretrizes Orçamentárias
e do Orçamento Geral do município, promover a definição da política de segurança dos sistemas e a utilização dos
recursos de informática, coordenar as ações de compatibilização de softwares e hardwares embasados em critérios
técnicos, monitoramento e acompênhamento do Plano de Governo e Planejamento Institucional.

Controle das receitas € transferências de recursos estaduais e federais, agregar receitas resultantes da arrecadação de
sua competência, a exemplo de IPTU, taxas, ISS com o objetivo de aumentar a arrecadação municipal, investindo no
aperfeiçoamento e modernização nas áreas de recursos humanos, materiais e equipamento, bem como, os e serviços
intermediários, que proporcionem a execuçâo das atividades das demais unidades administmtivas
programa ooo2: DEsENvoLvtHENTO ECONôi{rCO SUSTENTÁVEI- ABASTECIÍ[|ENTO E i{ErO ÂlilBrENTE
Contextualização
Promover o desenvolvimento organizacional e operacional para assegurar um sistema otimizado de fluxo dos serviços e
ações voltados para úm desenvolvimento sustentável, qualidade nas tecnologias para o setor agropecuário e preservação
dos recursos naturais para a qualidade do meio ambiente e defesa civil.
Programa OOO3: SAÚDE COü ÊFIC!Ê CrÂ E QUALTDADE PÂRÂ TODOS
Contêxtualização
o programa tem sua função reguladora, garantindo atenção à saúde para a população com qualidade, universalidade e
equidade através de uma instituição inovadora, o Fundo Municipal de Saúde, articulada com outras áreas governamentais
e sociedade civil, garantindo atenção à saúde e qualidade de vida a todo cidadão Sãogabrielense.
Programa OOO4: EDUCAçÃO DE QUALTDÂDE PARÂ REI{OVAçÃO COX COÍIIPETÊ CrA
Contextualização
Entendendo que a universalização do acesso à educação é um direito socia! básico, garantido na Constituição Federal de
1988, na declaração dos Direitos Humanos e também nas Metas de Desenvolvimento do Milênio e na busca em atender
e garantir este direito, observa-se que o acesso ao ensino fundamental está praticamente universalizado, embora ainda
exista a necessidôde de investimentos que oportunizem e favoreçam a melhoria da qualidade da educação, o âcesso e
permanência com sucesso de todos e a continuidade no ensino para nossas crianças, Ofertar todas as condições para
o bom aprendizado como, transporte escolat merenda, material didático e melhoria no acesso numa educação de
qualidade para diminuição do índice de analfabetismo.
Programa OOO5: INFRAESTRUTURA PARÂ O DESENVOLVIÍIiENTO URBANO E nURÂL
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Contextualização
o programa visa apoio a infraestrutura da malha viária urbana e voltados para a qualidade no desenvolvimento com
ações de manutenção de estradas vicinais não pavimentadas, no atendimento de pequenos produtores com a patrulha
rural mecanizada existente, monitoramento das açôes e qualidade nas atividades meios. Também desenvolvem ações
de mapeamento de pontos críticos das estradas e pontes que dificultãm o trafego, principalmente, durante o período
escolar e de colheita da safra agrícola. A manutenção e conservação de espaços urbanos como praças, canteiros, podas
de árvores e varrições são atividades constantes as Secretaria. Dotar o município de infraestrutura de drenagem de
águas pluviais, pavimentaçâo asfáltica e recapeamento são atividàdes sob responsabilidade desta Secretaria. Realizar
açôes de execução, manutenção e conservação da rede de iluminação pública do município, e proceder à melhoria e
eficiência da iluminação, com a troca de lâmpadas mais potentes e econômicas.

O cumprimento de metas por meio do incremento na oferta de postos de trabalho com possibilidade de manter o
contingente atual e absorver novos trabalhadores a cada ano, por intermédio das políticas públicas operadas no, âmbito
do sistema público de trabalho, emprego e renda; combate ao desemprego por meio da intermedirão de mão de obra, ao
mesmo tempo em que o capacita para a reinserção e permanência no mundo do trabalho por intermédio da orientação,
certificação e qualificação profissional e social; fomento as atividades empreendedoras autônomas ou solidárias com
apoio e acesso ao crédito orientado e assistido. O Programa visa também a promoção do trabalho decente, por meio da
mediação das relações de trabalho, da inclusão social pelo trabãlho, que tenha como pressuposto assegurar a dignidade
dos trabalhadores, englobando todos os públicos da população economicamente ativa.
Desenvolvimento das ações no setor agropecuário com tecnologias modernas para o melhoramento de grãos e animais
em modernização de equipamentos, infraestrutura fisica e capacitação de servidores com cursos de excelência par o
setor.

Preseryar o meio ambiente e propiciar a correta utilização dos recursos naturais do município. Auxiliando outros órgãos
dã administração no: licenciamento âmbiental; gerenciamento de resíduos, geoprocessamento e gestão da informação;
gestão de recursos hídricos, conservação de áreas Verdes e Educação Ambiental pam a Sustentabilidade.
programa 0006: DESENVoLVTMENTO DAS POLÍÍrCAS PÚBLICAS SOCrÀrS E AUTONOUTA ECONôMrCÂ DOS
CIDÂDÀOS
contextualização
A Constituição Federal de 1988, ao inserir a Assistência Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social, no
tripé da Seguridade Social, lhe atribuiu o status de política pública, concebida enquanto um direito do cidadão e
um dever do Estado. O artigo 203, da CF, define que a assistência social deve ser prestada a quem dela neaessitar,
independentemente de contribuição a seguridade social, tendo por objetivos:
I - a prot€ção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação dôs pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração a vida comunitária;
V - a garantiê de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, desde que
comprovada a impossibilidade de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme assegurado
em lei.
A qestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entendido como um Sistema Descentralizado e Participativo,
de acordo com a diretriz constitucional de descentralizarão político-administrativa, tem como objetívos integrar a rede
pública e privada, estabelecendo a gestão integrada de serviços e beneficios; implementar a gestão do trabalho;
afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia dos direitos, definindo e organizando os elementos essenciais e
imprescindíveis a execução da política de Assistência Social, possibilitando a normatizaçâo dos padrões nos serviços,
qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial.

Programa OOOT: ESPORÍE E LAZÊR AO ALCANCE DE TODOS
contextualização
O Esporte, como fator de desenvolvimento social e não apenas aprimoramento esportivo, deve proporcionar ao cidadão,
por meio dos seus programas, processos de inclusão sociaÍ e de um estilo de vida ativô, promovendo, além das práticas
esportivas e recreativas, a melhoria da saúde dos cidadãos em qualquer faixa etária. Para consolidar esta nova gestão,
é preciso estar próximo das pessoas garantindo a funcionalidade dos projetos implantados e seus efetivos resultados. A
criação de uma política municipal de esporte é necessária como forma de instrumentalizar o esporte municipal.
Programa OOOa : CULTURA EM FOCO

contextualização
A constituição Brasileira em seu art. 215, dispõe que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais
e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e ancentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais (EC
no 48, de 2005) e na Lei Orgânica Municipal em seu art. 164 em seus Incisos de 1, II e III com seus parágrafos garante
a todos os Sãogabrielenses o pleno exercício a cultura.
São Gabriel do Oeste é um município formado por diversas etnias proporcionando assim uma vasta cultura entre seus
povos, com tradição, talentos e formação em linguagens culturais, como museu, folclore, pôtrimônio, dança, festas
tradicionais e outras manifestações.
ProporcionaÍ um espaço onde toda essa riqueza possa ser revelada, não só para os Sãogabrielenses, mas para todos
os sul-mato-grossenses.
Programa oolo : acÃO LEGTSLATTVa

Desenvolvimento das atividades relacionadas a ação leqislativa.
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]EFERSON LUIZ TOIIIAZONI
PREFEITO MUNIClPAL

Matéria enviada por SUSI CÂRVALHO DE OLIVEIRA

Diretor geral de compras
Resultado de Licitação PP 125.21

Resultado de Licitação Pública
Modalidade Prêgão Presencial no 12512021
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de
lulgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial na !25/2027, que tem por objeto a seleção
da proposta maas vantajosa para a Administração Pública, visando a aquisição de monitores multiparamétricos
para o Hospital Municipal losé Valdir Antunes de Oliveira, conforme Emenda SES No 27 /OOa27512021. em
atêndimento a Secretaria Municipal de Saúde , sagrou-se vencedor a a empresa: PHILIPS Medical Systems
Ltda para todos os itens.om valor total R$ 74.900,00 (Setenta e Quatro Mil € Novecentos Reais).
São Gabriel do oeste - MS, 21 de Dezembro de 2'021
Poliana de Oliveira Gomes - Pregoeira

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão

Diretor geral de compras
Adjudicação PP 125.21

AD]UDICAçÃO
EDITÂL DE PREGÁO PRESENCIAL NO L25 / 2O2L
PROCESSO ÀDMINISTRATIVO NO 14454 / 2O2L
PROCESSO LICTTATóRIO NO 22AI2O2I
Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes dã Ata de lulgamento do Processo de Licitação Pública,
modalidade Preqão Píesencial no 125/2021, que tem por objeto âquisição de monitorês multiparamétricos para
o Hospital I'tunicipal José Valdir Àntunes de Oliveira, conforme Emenda SES No 271OO827512021, em
atêndimênto a Secretaria Municipal de Saúde, ADJUDICO o objeto do referido Pregão Presencial a favor da
Empresa: PHILIPS Medical Systems Ltda para todos os itens com valor total R$ 74.900,00 (Setenta e Quatro Mil e
Novecentos Reais)-
São Gabriel do Oeste - MS, 21 Dezembro de 2.021.
Poliana de Oliveira Gomes - Pregoeira

Matéria enviada por Ronilson Freitas Erandão

PREFEITURA
Ratificaçáo de Dispensa 065/2OzL - FUNSAUDE

Processo administrativo no L552O / 2O2L
Processo Licitatório Íto 236/ 2O2l
Dispênsa no 065/2021
Assunto: Contratação de Profissionais de Saúde da área médica para a prestação dê sêrvaços de Plantões
nas dependências do Hospital Municipal ,osé valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de
Saúdê pública do Município de Sáo cabriel do Oeste, conforme espêcificações e condições contidas no
processo Licitatório f 23612í02,., Termo de Referência em Anexo, que passam a fazer pàrte integrante deste
instrumento, independentemente de suas transcrições.

Ref.: Dispensa de licitação - 
^i.24, 

inciso Iv da Lei no 8.666/1993.
Autorização e Ratificaçãô dê Disoensa dê Licitação

l. Autorizo e Ratifico a dispensa de licitação, com fulcro no Art. 24, inciso IV da Lei no 8.666/1993 e demais
justificativas apresentadas junto ao processo administrativo em epígrafe.

2. Obieto I Constitui objeto deste instrumento. Contratação de Profissionais dê Saúde da área médica
para a prestação de serviços de Plantões nas dependências do Hospital Municipal José Valdir Àntunes de
Olivêira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do trlunicípio de São Gabriêl do Oeste, conÍorme
especificações e condições contidas no Processo Licitatório n" 236/2O2t, Têrmo de Referência em Ânêxo,
que passam a fazer parte integrante dêstê instrumento, indêpendentemente de suas transcriçõês, pelo
período de 18O (cento e oitenta) dias, conforme especificaçôes e condições contidas no Processo Administrativo n"
15520/2021, Termo de Referência em Anexo, que passam a fâzer parte integrante deste instrumento, independentemente
de suas transcriçôes.
3. Valor total: R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais);
{. Contratadas: Nunes Serviços Médicos Ltda., inscrita sob o CNPI no 37.133.869/0001-14;
5. Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal no 8.666/93, de 2l dejunho de 1.993, se aplicável,
por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade côm a Lei Orgânica do Município.

6. À procuradoria Jurídica para formalização dos contratos e ao Departamento de contabilidade para as demais
providências,

São GabÍiel do Oeste - MS, 21 de dezembro de 2021.
Micheli Alves Pauperio
Presidente da FUNSAUDE

Matéria enviada por SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA
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