Gabinete do Senador WALDEMIR MOKA
2017 - PROGRAMAS ABERTOS
Órgão

Objeto

Programa

Finalidade

Data

2200020170003

APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO SETOR AGROPECUARIO FINALIDADE: Incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio
porte, por meio da aquisição e fornecimento de maquinas e equipamentos agrícolas e Aberto até
de processamento agroindustrial; pela realização de obras agropecuárias de
31/12/2017
desenvolvimento rural; estradas vicinais, por meio da construção e
adequação/readequação e de estradas vicinais.

Turismo

Apoio a Eventos Geradores de
Fluxos Turísticos – Convênios –
PROGRAMAÇÃO

5400020170007

Eventos Geradores de Fluxos Turísticos são aqueles de caráter tradicional e de notório
Aberto até
conhecimento popular, de abrangência municipal, estadual, regional ou
macrorregional, que comprovadamente contribuam para geração de fluxos turísticos, 09/03/2017
promoção e fomento da atividade turística dos destinos.

FNDE

Diagnóstico

Diretamente no
FNDE

Apresentar as condições da educação para poder cadastrar projetos no PAR

Educação

Apoio a entidades de ensino
superior não federais

2629820170002

Apoio a entidades de ensino superior não federais para atender as propostas
voluntarias com vistas a celebração de convênios entre FNDE e entidade de ensino
superior não federais.

Aberto até
31/12/2017

INCRA

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA –
(MS/SR16) Superintendência
Regional do INCRA no estado do
Mato Grosso do Sul –
CONVÊNIO

2220120170016

Priorização, a partir do levantamento das demandas de infra-estrutura, dos Projetos
de Assentamento a serem beneficiados com a implantação ou recuperação de
estradas vicinais, rede elétrica, saneamento básico e sistemas de captação e
distribuição de água etc, visando proporcionar as condições físicas necessárias para o
desenvolvimento sustentável dos assentamentos.

Aberto até
31/12/2017

Agricultura

Fomento ao Setor Agropecuario
- Investimento

Urgente

SDH

Promoção e Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa

2012120170001

A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a
celebração de parceria com o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, por
intermédio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e
Cidadania, por meio da formalização de termo de fomento, para a consecução de
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos
financeiros à organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas
Aberto até
neste Edital. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho
26/03/2017
de 2014, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e pelos demais normativos
aplicáveis, além das condições previstas neste Edital. Poderão ser selecionadas até 26
(vinte seis) propostas, observada a ordem de classificação e a disponibilidade
orçamentária para a celebração dos termos de fomento, atendido o limite mínimo de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e máximo de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
por proposta.

Saúde

Diagnóstico

Diretamente no
Ministério - FNS

Apresentar as condições da saúde para poder cadastrar projetos no FNS

30/03/2017

Turismo

APOIO A PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA CONTRATO DE REPASSE PROPOSTAS VOLUNTÁRIAS

5400020170004

O Programa de Infraestrutura Turística visa o desenvolvimento do turismo nos
municípios brasileiros, principalmente por meio de adequação da infraestrutura, de
forma que permita a expansão das atividades turísticas e a melhoria da qualidade do
produto para o turista, bem como a consecução dos objetivos previstos no Plano
Nacional de Turismo.

Aberto até
31/03/2017

MDS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL – VOLUNTARIAS

5500020170012

O objetivo da ação e apoiar a implantação, a qualificação e a reestruturação das
unidades que ofertam serviços de proteção social especial, móveis ou fixas,
possibilitando a melhoria das condições de atendimento, a ampliação do acesso aos
serviços e o aprimoramento da sua gestão.

Aberto até
30/06/2017

MDS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA – VOLUNTÁRIAS

5500020170013

O objetivo da ação e apoiar a implantação, a qualificação e a reestruturação das
unidades que ofertam serviços de proteção social básica, móveis ou fixas,
possibilitando a melhoria das condições de atendimento, a ampliação do acesso aos
serviços e o aprimoramento da sua gestão.

Aberto até
30/06/2017

Integração
Nacional

SDR/MI - 2029 PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
E TERRITORIAL - PLANO DE
AÇÃO

5300020170012

O presente programa faz referência ao Edital de Chamamento Público nº
01/2017/SDR/MI, que tem por objeto a seleção de propostas que visem reduzir as
desigualdades regionais e inter-regionais e promover o desenvolvimento territorial
sustentável, associada a uma inclusão social, com melhor distribuição das
oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade para realização de
projetos voltados ao desenvolvimento regional

Aberto até
09/05/2017

Justiça

FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS
DIFUSOS - Organização da
Sociedade Civil

3000020170199

Reparar danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e a outros interesses difusos e
coletivos

Aberto até
07/06/2017

Justiça

FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS
DIFUSOS - Administração
Pública Municipal,
Administração Pública Estadual
ou do Distrito Federal

3000020170198

Reparar danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e a outros interesses difusos e
coletivos

Aberto até
07/06/2018

