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1. INTRODUÇÃO 
 

 O presente relatório tem por objetivo apresentar as principais atividades e projetos 

realizados no setor de projetos e prestação de contas da Prefeitura Municipal de Pinheiro 

Machado durante o ano de 2017. 

2. PROJETOS 

2.1 Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas 

 

 A proposta para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários, cadastrada 

no ano de 2016, através do Siconv, com indicação de emenda parlamentar, junto ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, teve seguimento no ano corrente. Houve 

necessidade de ajuste no plano de trabalho e foi apresentada documentação de engenharia, 

habilitando a proposta para a fase de licitação. Os equipamentos pleiteados são um trator 

agrícola, uma roçadeira hidráulica articulada e uma colhedora de forragens, os quais serão 

repassados ao Núcleo de Criadores de Ovinos e Caprinos. 

2.2 Aquisição de equipamentos para Casa de Extração de Mel 

 

 Em março de 2017, foi cadastrada no Siconv uma proposta para aquisição de 

equipamentos para Casa de Extração de Mel, que serão destinados à Associação de Pinheirense de 

Apicultores – APA. Foram necessários vários ajustes até sua aprovação e o projeto se encontra em 

execução. O município foi indicado por emenda parlamentar e o órgão concedente é o MAPA. 

2.3 Reforma e revitalização do Hotel da Luz 

 

 Foi realizado cadastro voluntário de proposta para reforma e revitalização do prédio do 

antigo Hotel da Luz, através de programa disponibilizado pelo Ministério do Turismo no Siconv. 

2.4 Aquisição de materiais e equipamentos para UBS 

 

 Em abril, por meio de emenda indicada ao município, foi cadastrada proposta para 

aquisição de materiais e equipamentos para ESF Zona Leste e Zona Sul, junto ao Fundo Nacional 

de Saúde – FNS. Inicialmente foram apontadas diligências na proposta, sendo aprovada 

posteriormente. 

2.5 Projetos Lei Pelé – Apoio aos Municípios 

 

 No mês de maio, a Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer lançou edital de apoio 

aos municípios para realização de projetos através do Programa de Desenvolvimento do Esporte e 

Lazer, possibilitando apresentação de até quatro projetos com limite máximo para aprovação de 

dois. 

O município apresentou as propostas nas seguintes modalidades: 
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 a) Equipamentos para academia ao ar livre: equipamentos para academia ao ar livre e 

base de concreto para disposição dos materiais. 

 

 b) Aquisição de material esportivo: tabelas e base de basquete e placar eletrônico para 

estruturar o Ginásio Municipal de Desportos. 

 

 c) Eventos esportivos e do lazer: realização de uma edição do Campeonato Municipal de 

Futsal. 

 

 d) Projetos sociais: aquisição de materiais esportivos para escolas e escolinhas municipais. 

2.6 Revitalização do Teatro Municipal Ludovico Pórzio 

 

 Em junho, foi apresentada, de forma voluntária, uma proposta para revitalização do Teatro 

Municipal Ludovico Pórzio, através de programa disponibilizado no Siconv pelo Ministério da 

Justiça. 

2.7 Estruturação das redes de serviços de proteção social 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário disponibilizou, através do Siconv, 

programas voluntários para cadastro de propostas para estruturar a rede de serviços de proteção 

social básica e especial, por meio de transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência 

Social (FNAS). 

Foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

a) Estruturação da rede de serviços de proteção social especial: construção de uma 

unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. 

  

b) Estruturação da rede de serviços de proteção social básica: construção de centro 

público de convivência para idosos. 

 

c) Estruturação da rede de serviços de proteção social especial (aquisição de bens): 

aquisição de veículo, equipamentos e materiais para o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS. 

 

d) Estruturação da rede de serviços de proteção social básica (aquisição de bens): 

aquisição de veículo, equipamentos e materiais para o Centro de Referência Especializado de  

Assistência Social – CREAS. 

2.8 Projeto de apoio às invernadas locais 

 

 No mês de julho, a Sedactel, por intermédio do Sistema Estadual Unificado de Apoio e 

Fomento às Atividades Culturais – Pró-cultura RS, lançou Edital de Concurso “Pró-cultura RS FAC – 

Edital Estado e Municípios”, com o objetivo de selecionar projetos de prefeituras interessadas em 
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receber financiamento do Pró-cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura para a realização de 

editais municipais. Foi elaborada proposta de edital para seleção de projetos voltados à 

manutenção de entidades tradicionalistas que realizam atividades artísticas e culturais, com a 

participação de grupos artísticos locais em eventos e concursos de dança. 

2.9 Realização da 28º edição da Comparsa da Canção Nativa 

 

 Em paralelo ao projeto de apoio às invernadas, foi elaborada proposta para realização da 

28º edição da Comparsa da Canção Nativa, através do programa Pró-cultura LIC – Lei de Incentivo 

à Cultura – LIC, disponibilizado pela Sedactel, com o intuito de dar seguimento ao evento artístico 

mais importante do município e de sedear as apresentações dos grupos locais, de modo a 

complementar o projeto das invernadas. 

2.10 Programa de Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 

 

 Em agosto, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário – 

SEAD disponibilizou programas voltados ao fortalecimento e desenvolvimento sustentável da 

agricultura familiar, a serem cadastrados através do Siconv. 

 Foram elaboradas duas propostas, com as seguintes linhas de ação: 

 

a) Aquisição de veículo: aquisição de veículo para suporte à produção agrícola e pecuária, 

em benefício de pequenos produtores, auxiliando-os no transporte para comercialização de seus 

produtos. 

 

b) Aquisição e distribuição de kits feiras: aquisição de kits com barracas para estruturação 

da Feira Pública de Agricultura Familiar. 

2.11 Ampliação de serviços de saneamento rural 

 

 No mês de setembro, foi cadastrada proposta para ampliação de serviços de saneamento 

básico rural, por meio da implantação de fossas sépticas em propriedades da zona rural, através 

do Programa Produtor de Água disponibilizado no Siconv pela Agência Nacional das Águas – ANA, 

autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. 

2.12 Implantação de núcleo para desenvolvimento do PELC 

 

 Em novembro, o Ministério do Esporte, através da Secretaria Nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social, lançou edital para apoio financeiro a projetos voltados à 

implantação do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC, disponibilizado para cadastro no 

Siconv. 

 Foi apresentada proposta para implantação de um núcleo urbano para o desenvolvimento 

do programa, visando oportunizar a prática de atividades físicas ao público interessado, de modo a 

contribuir para o desenvolvimento social, educacional, esportivo e de saúde. 
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2.13 Implantação de estrada vicinal e construção de ponte e passagem molhada 

 

 Em dezembro, por intermédio do Programa Fomento ao Setor Agropecuário, 

disponibilizado pelo MAPA através do Siconv, foi apresentada proposta voluntária para 

implantação de estrada vicinal de ligação e construção de ponte de concreto entre os PAs Santa 

Inácia e Campo Bonito, além de construção de passagem molhada no PA São Manoel e 

licenciamento ambiental de jazida, com o propósito de obter acesso a todos os assentamentos do 

município. 

3. PROGRAMAS 

3.1 Programa Europeu de Cooperação Urbana Internacional 

 

 Em julho de 2017, a prefeitura manifestou interesse em participar do Programa Europeu de 

Cooperação Urbana Internacional (IUC) para América Latina e Caribe (LAC), através de 

questionário preenchido e enviado aos gestores do programa, cujo objetivo é oferecer a 

consórcios/cidades participantes a oportunidade de ser associado com cidades europeias, 

possibilitando construir relacionamentos que permitam apoiar ações pré-existentes no domínio 

das ações de planejamento sustentável. 

3.2 Portaria 2.214 – Aquisição de ambulância de transporte Tipo A 

 

 No mês de setembro, o Ministério da Saúde publicou a portaria 2.214, informando a 

liberação de recursos para aquisição de veículos para transporte eletivo de pacientes que 

necessitam de locomoção para os serviços de saúde. 

 O município manifestou interesse na aquisição de uma ambulância de transporte Tipo A, 

através de ofício encaminhado ao ministério. 

3.3 Programa Distribuição de Equipamentos de Irrigação 

 

 A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação – SEAPI, através de convênio com 

o MAPA, lançou o programa Projeto de Irrigação de Hortas Doméstico-Comerciais em Pequenas 

Propriedades de Agricultura Familiar (Projeto de Irrigação Familiar – PIF), com o objetivo de 

selecionar municípios que se enquadram em parâmetros técnicos, mediante assinatura de Termo 

de Cessão de Uso, para repasse de conjuntos de equipamentos de irrigação por gotejamento. 

 Foi enviado documento manifestando interesse na aquisição de 10 (dez) kits de irrigação. 

3.4 Adesão ao FEAS 2017 

 

 Em outubro, foram encaminhados ofício e documentação à Secretaria de Desenvolvimento 

Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos solicitando adesão ao repasse do Fundo Estadual de 

Assistência Social – FEAS 2017. 
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3.5 Programa Patrulha Mecanizada 

 

 O município manifestou interesse em formalizar Termo de Cooperação com a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural – SDR para utilização de máquinas da Patrulha Mecanizada da região, onde 

foram solicitados um caminhão basculante e uma escavadeira hidráulica para recuperação de 

estradas vicinais. 

3.6 Programa SIM – Sistema Integrado de Segurança Pública com Municípios 

 

 Em novembro, foi enviado ofício à Secretaria Estadual da Segurança Pública solicitando 

adesão do município ao Programa SIM – Sistema Integrado de Monitoramento com Municípios, 

desenvolvido pela própria secretaria. 

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

4.1 Construção de 9 micro açudes 

 

 De fevereiro a agosto, foi finalizada prestação de contas referente à construção de 9 (nove) 

micro açudes, objeto de convênio do município com a SDR, que se encontrava pendente desde 

2016. 

4.2 Melhoria da rede de iluminação e revitalização dos canteiros da Av. Protásio 

Alves 

 

 Em julho, foi realizada prestação de contas do objeto do contrato de repasse referente à 

melhoria da rede de iluminação e revitalização dos canteiros da Av. Protásio Alves, através da 

devolução de recursos, no valor total de R$ 56.541,08, sendo R$ 48.750,00 de repasse e R$ 

7.791,08 de rendimentos, por objeto não executado e expiração do prazo de vigência do contrato 

assinado em 2009. 

4.3 Implantação de estrada vicinal e construção de ponte e passagens molhadas 

 

 De junho a novembro, foi finalizada prestação de contas do convênio firmado com o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, assinado em 2009, cujo objeto é 

implantação de estrada vicinal de ligação entre os PAs Santa Inácia e Campo Bonito, construção de 

ponte de concreto e de duas passagens molhadas nos PAs Vierina e São Manoel. 

4.4 Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas 

 

 A prestação de contas do objeto do contrato firmado com o Ministério das Cidades, que 

trata da implantação de pavimentação em vias públicas urbanas das ruas Gervásio Tavares, José 

Bonifácio e Tiradentes, se encontra em andamento. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 Durante o ano de 2017, foram realizados projetos abrangendo diversas áreas, buscando 

atender a todos os segmentos, como agricultura e agropecuária, através da aquisição de 

equipamentos, materiais e veículos, kits para feiras e de irrigação, e implantação de estradas e 

pontes, objetivando o fomento agropecuário e o desenvolvimento da agricultura familiar; saúde e 

assistência social, por meio da aquisição de equipamentos, materiais e veículos para transporte, 

para estruturação dos postos de saúde e departamentos de assistência social; turismo, por meio 

de reforma e revitalização de prédios públicos históricos; cultura, através da realização de eventos 

tradicionalistas e da manutenção de grupos artísticos e culturais; esporte e lazer, com o objetivo 

de adquirir equipamentos e materiais esportivos, para estruturação de escolas e ginásios, e de 

realizar eventos esportivos tradicionais e projetos sociais; saneamento, visando atender as 

propriedades rurais através da ampliação de serviços de saneamento básico; segurança pública, 

por meio de adesão a programas segurança e monitoramento. 

 Além disso, foram realizadas prestações de contas de contratos/convênios que se 

encontravam fora do prazo limite, o que retirou o município da situação de inadimplência com 

relação a esses objetos. 

6. ANEXOS 

6.1 Planilha de Projetos 

 

 A planilha de projetos tem por finalidade apresentar as características, a origem, os valores 

e a situação de cada proposta. No geral, a soma dos recursos solicitados foi superior a R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais). 

 

PROPOSTAS EM ANDAMENTO 

Tipo Órgão Objeto Situação Nº da Proposta Valor 

Emenda MAPA 

Aquisição de 
máquinas e 

equipamentos 
agrícolas 

Aprovado/Em 
execução 

011601/2016 180 mil 

Emenda MAPA 

Aquisição de 
equipamentos 
para Casa do 

Mel 

Aprovado/Em 
execução 

023634/2017 100 mil 

Voluntária MTur 
Reforma e 

revitalização do 
Hotel da Luz 

Enviado para 
análise 

019279/2017 250 mil 

Emenda FNS 

Aquisição de 
materiais e 

equipamentos 
para UBS 

Proposta 
Aprovada 

12062.7860001/17-
001 

100 mil 

Chamada Sedactel 
Equipamentos 
para academia 

ao ar livre 

Proposta pré-
classificada 

- 20 mil 
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Chamada Sedactel 
Aquisição de 

material 
esportivo 

Proposta não 
classificada 

- 20 mil 

Chamada Sedactel 
Eventos 

esportivos e do 
lazer 

Proposta 
suplente 

- 20 mil 

Chamada Sedactel Projetos sociais 
Proposta não 
classificada 

- 20 mil 

Voluntária MJ 
Revitalização do 
Teatro Municipal 
Ludovico Pórzio 

Enviado para 
análise 

057293/2017 350 mil 

Voluntária MDSA 
Construção de 

CREAS 
Enviado para 

análise 
071680/2017 450 mil 

Voluntária MDSA 
Construção de 
Centro Público 
de Convivência 

Enviado para 
análise 

071798/2017 252 mil 

Voluntária MDSA 

Aquisição de 
veículo e 

equipamentos 
para CRAS 

Enviado para 
análise 

072207/2017 150 mil 

Voluntária MDSA 

Aquisição de 
veículo e 

equipamentos 
para CREAS 

Enviado para 
análise 

071954/2017 150 mil 

Chamada Sedactel 
Projeto de apoio 
às invernadas 

locais 

Projeto 
inabilitado 

- 110 mil 

Chamada Sedactel 

Realização da 
28º edição da 
Comparsa da 

Canção 

Projeto 
arquivado 

00235/2017 155 mil 

Chamada SEAD 

Aquisição de 
veículo para 

fomento 
agropecuário 

Aprovado/ 
Empenhado 

077146/2017 125 mil 

Chamada SEAD 
Aquisição e 

distribuição de 
kits feiras 

Proposta 
rejeitada 

079371/2017 100 mil 

Chamada MMA 
Ampliação de 
serviços de 

saneamento rural 

Enviado para 
análise 

084287/2017 150 mil 

Chamada ME 

Implantação de 
núcleo para 

desenvolvimento 
do PELC 

Proposta pré-
classificada 

095958/2017 246 mil 

Voluntária MAPA 

Implantação de 
estrada vicinal e 
construção de 

ponte 

Enviado para 
análise 

103975/2017 220 mil 


