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MONÇÕES 
OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 2011-2014 

 

DEFESA CIVIL:  

Obra programada: 

• Construção de travessia em aduelas de concreto no córrego do Cachorro, estrada 
MON-164 – Custo: R$ 214 mil. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 31.430 litros de leite, no período de Jan/2011 a Fev/2012 – Custo: R$ 44 
mil, beneficiando 296 famílias carentes, no último mês. 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura para atendimento a 30 crianças e 
adolescentes, 40 idosos, 140 famílias – Custo: R$ 31 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 64 famílias/mês em 2011 – R$ 59 mil e estão 
sendo atendidas 64 famílias/mês em 2012 – R$ 61 mil, repassados R$ 26 mil de Jan a 
Mai. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 39 bolsistas/mês em 2011 – R$ 39 mil e estão sendo 
atendidas 39 bolsistas/mês em 2012 – R$ 37 mil, repassados R$ 16 mil de Jan a Mai. 

EDUCAÇÃO: 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Mar/2012 foram gastos R$ 44 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município: EE Jose Florêncio do Amaral. 

Repasses APM: 

• De Jan/2011 até 30/04/2012, os repasses de verba, alimentos utensílios e 
equipamentos para a alimentação escolar para municípios e APM, totalizaram R$ 39 
mil. 

Kits de materiais escolares: 

• De Jan/2011 até 30/04/2012, foram distribuídos kits de materiais escolares para 548 
alunos do município no valor de R$ 6 mil. 
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Bolsa Alfabetização: 

• De Jan/2011 até 30/04/2012, foram concedidas Bolsas Alfabetização para 1 alunos 
pesquisadores (2º professor) beneficiando 35 alunos do ensino fundamental ao custo 
de R$ 7 mil dentro do programa Ler e Escrever/Bolsa Alfabetização. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Eventos: 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jan/2010, para despesas 
com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Inicio das atividades em 26/04/10 e termino em 26/04/11. 

Obras: 

• complementação da construção de quadra esportiva coberta no centro de lazer – 
monções – Custo: R$ 305 mil, repassados de Nov/2006 a Dez/2010. Obra concluída 
em 30/07/2011. 

• reforma de piscina semi olímpica e piscina infantil na Rua Rui Barbosa – Custo: R$ 60 
mil, já repassados R$ 58 mil em Mar e Dez/2008. Obra concluída em 27/04/2011. 

• construção de campo de futebol – Custo: R$ 140 mil repassados em Jul/2010. A obra 
está com 95% executados e tem previsão de término em 28/06/12. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 44 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ R$ 2.251 mil 

• Conjunto Habitacional Monções B – 44 unidades, beneficiando 220 pessoas, na Rua 
Paraná, s/nº em construção pelo Programa Parceria com o Município - Custo: R$ 
2.251 mil, já repassados R$ 1.490 mil entre Abr/2009 a Set/2011. A obra está com 
77,11% executados. Convenio sendo rescindido em Autoconstrução e nova 
contratação por outro Programa (Empreitada Geral). Previsão de conclusão de 
Obras: 15/12/2012 
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL 

Convênios SEP - R$ 765 mil 

• aquisição de retro-escavadeira – Custo: R$ 195 mil repassados em Abr/2010. 
Concluído em 17/08/2011. 

• reforma e ampliação do Centro Comunitário, com área a ampliar de 164 m², 
localizado na Rua Bernadino Pinto, s/n, no Calçadão da Praça Matriz – Custo: R$ 
100 mil repassados em Jan/2010. Obra concluída em 28/03/2011 

• 2.544,82 m² de área e a confecção de guias e sarjetas extrusadas em concreto a serem 
executados ao longo da Avenida Rondônia no município de Monções – Custo: R$ 150 
mil repassados em Jun/2010. Obra concluída em 28/03/2011. 

• construção de Vestiário Feminino no Centro de Lazer situado à Rua Rui Barbosa s/n – 
Custo: R$ 50 mil repassados em Dez/2009. Obra concluída em Nov/2011. 

• 2.511,40 m² de recapeamento asfáltico , em vias urbanas do município – Custo: R$ 50 
mil repassados em Set/2011. Obra concluída em Fev/2012. 

• reurbanização de calçadão municipal, localizada na rua Bernardino Pinto, entre as 
ruas Brasil e Rio de Janeiro – Custo: R$ 120 mil repassados em Jan/2012. A obra está 
em fase de licitação, com a previsão de término para 30/12/2012. 

• Construção de muro no recinto de exposições – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Mai/2012. A obra está em fase de licitação, com a previsão de término para Dezembro 
de 2012. 

SAÚDE: 

Programa saúde da Família: 

• Prefeitura – R$ 26 mil, para custeio. Vigência: 31/12/2012. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) - custeio 

• Prefeitura – R$ 34 mil, repassados em Ago/2011, para o Programa QUALIS MAIS. 
SEGURANÇA: 

• Construção da delegacia de polícia – Custo: 300 mil. A obra está com 12% executados 
e tem previsão de término em 01/11/2013. 
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GESTÕES 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 155.132 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2011 – Custo: R$ 
191 mil, beneficiando 296 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 52 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,7 km da estrada rural MON-253 (3ª Fase) – Custo: R$ 422 mil. A obra 
concluída em 23/04/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 13 convênios com a Prefeitura para atendimento a 165 crianças e 
adolescentes, 130 idosos, 350 famílias e 25 pessoas de outros segmentos da população 
– Custo: R$ 122 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – R$ 36 mil; 49 
famílias/mês em 2008 – R$ 35 mil; 49 famílias/mês em 2009 – R$ 35 mil 49 
famílias/mês em 2010 – R$ 40 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – R$ 21 mil; 50 bolsistas/mês 
em 2008 – R$ 36 mil, 50 bolsistas/mês em 2009 – R$ 36 mil e 50 bolsistas/mês em 
2010 – R$ 42 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP - R$ 823 mil 

• aquisição de caminhão basculante – Custo: R$ 120 mil, repassados em Jun/2009; 

• aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Idoso – Custo: R$ 5 mil, 
repassados em Nov/2006. Entregue em 29/03/2007. 

• Rede de Iluminação Pública na Avenida Rondônia, no trecho entre Rua Rui Barbosa e 
o Trevo de acesso a SP-461, numa extensão de 950 metros – Custo: R$ 120 mil, pagos 
em Dez/2007. Obra concluída em 07/06/2008. 

• 9.171,25 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 143 mil, 
repassados em Abr/2008, obra concluída em 09/11/2009; 
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• 3.723,50 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 125 mil, repassados em Abr/2008, obra concluída em 27/09/2010. 

• 817,80 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Santa Catarina e Rua 
Brasil – Custo: R$ 30 mil, repassados em Fev/2008, obra concluída em 27/09/2010. 

• instalação de iluminação da praça pública da Igreja Matriz – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Jun/2008, obra concluída em 27/09/2010. 

• 6.880 m² de recapeamento asfáltico na Avenida Rondônia – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Fev/2008, obra concluída em 09/11/2009. 

• 6.666,67 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Mai/2008, obra concluída em27/09/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 354 mil 

• EE Jose Florêncio do Amaral – Custo: R$ 129 mil. Obra concluída em 22/02/2007. 

• EE Jose Florêncio do Amaral – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 11/03/2010. 

• EE Jose Florêncio do Amaral – Custo: R$ 216 mil. Obra concluída em 07/09/2010. 
Transporte Escolar: 

• Foram entregues 2 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de R$ 291 
mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Jose Florêncio do Amaral. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Obras: 

• construção de pista de cooper – Custo: R$ 70 mil. Obra concluída em 19/12/2008. 
HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• execução de muro de contenção, quadra de esporte e calçadas em diversas ruas nos 
conjuntos habitacionais Monções A1 e A2 - Custo: R$ 55 mil, repassados de Abr/2009 
a Jan/2009. Obra concluída em 05/01/2009. 

 

MEIO AMBIENTE:  
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FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais na Rua Luiz Gonzaga entre 
as Ruas Goiás e Bahia – Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 16/12/2008. 

SAÚDE: 

Repasse concluído para Prefeitura – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de um veículo para 
transporte de pacientes; 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Nov/2007, para reforma do centro de saúde 
(concluída em 31/03/2008). 

• Prefeitura – R$ 67 mil, repassados em Jun/2008, para doação de um veículo para 
transporte de pacientes. 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 58 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 8 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 72 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Programa "Pro Vicinal Fase III” 

• recuperação de 8 km de vicinal que liga Estrada Vicinal Monções - Macaubal - Custo: 
R$ 2.276 mil. Obra foi concluída em 16/09/2010. 
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OBRAS E AÇÕES - Gestões 1995-2006 
R$ 5.000.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 515.783 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 
373 mil beneficiando 296 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,8 km das estradas rurais MN-310/270 (1ª Fase) – Custo: R$ 80 mil. 
Obra concluída em 05/06/2000; 

• recuperados 1,2 km de estrada rural MON-132 (2ª Fase) – Custo: R$ 59 mil. A obra 
foi concluída em 27/06/2003. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 1 

• implantada 1 ponte metálica sobre o Córrego Trubufu na estrada MON-144 – vão de 6 
metros, em convênio com o município, a quem coube a construção das cabeceiras. O 
Estado doou as superestruturas – Custo: R$ 38 mil. Instalada em 27/07/2002. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação de 4 km de estradas rurais – Microbacia Córrego Limãozinho e Pinto – 
Custo: R$ 164 mil. Obra concluída em 01/11/2006; 

• adequação de 4,07 km de estradas rurais – Micorbacia Córrego Saltinho – Custo: R$ 
210 mil. Obra concluída em 08/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 24 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 426 
crianças e adolescentes, 30 idosos, 277 famílias e 40 pessoas de outros segmentos da 
população – Custo: R$ 323 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 
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• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 50 famílias em 
2006 – R$ 36 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês 
para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 
100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações 
sócio-educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
Repasse de recursos: 

• Prefeitura – repasse de R$ 60 mil pagos em Abr/2000, para construção do Clube da 3ª 
Idade e aquisição de equipamentos. Obra concluída em 30/12/2000. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• construção de um barracão para reciclagem de lixo na Estrada Municipal Monções -
Turiuba na área rural – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída em 30/12/2006; 

• construção de velório municipal – Custo: R$ 65 mil. Obra concluída em 15/09/2002; 

• 7.370,95 m² de pavimentação, guias e sarjetas no Conjunto Habitacional Monções "A" 
– Custo: R$ 65 mil. Obra concluída em 26/12/2000; 

• 4.234 m² de pavimentação, guias e sarjetas nas Ruas Pernambuco, Bahia, Luiz 
Gonzaga e Clovis Gomes de Oliveira – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 
01/02/1999; 

• 7.650 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município – Custo: R$ 50 mil. 
Obra concluída em 15/10/1996. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 182 mil 
 
Escola ampliada: 1 (105 novas vagas) – R$ 22 mil 

• EE Jose Florêncio do Amaral – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 22 mil. Obra 
concluída em 15/04/1999. 

 
Reformas de escolas: 3 – R$ 119 mil. 
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• 3 na EE Jose Florêncio do Amaral – Custo: R$ 119 mil. Obras concluídas em 
10/02/2005, 31/05/2000 e 13/08/1998; 

 
Cobertura de quadra de esporte em escola: 1 – R$ 41 mil 

• EE Jose Florêncio do Amaral – Custo: R$ 41 mil. Obra concluída em 09/01/2004. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Centros de Lazer Para o Trabalhador: 

• construção de muro divisa, muro arrimo, alambrado da quadra, reservatório de  
metal, termino da quadra de  bocha e piso para 2 piscinas – Custo: R$ 70 mil. Obra 
concluída em 23/12/1999. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 86 unidades habitacionais / 2 conjuntos - R$ 1.074 mil 

• conjunto Habitacional Monções A2 – 7 unidades, beneficiando 35 pessoas, na Rua 
Dois e Av. Dois construídas pelo sistema habiteto, em parceria com a Prefeitura – 
Custo: R$ 30 mil. Unidades comercializadas em 30/06/2000; 

• conjunto Habitacional Monções A – 79 unidades, beneficiando 395 pessoas, na Rua 
Rio Branco construídas pelo sistema empreitada global, em parceria com a Prefeitura 
– Custo: R$ 1.044 mil. Unidades comercializadas em 31/03/1997.  

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais na Rua Brasil – Custo: R$ 
20 mil. Obra concluída em 06/05/2003; 

• contrato com a Prefeitura, para galerias de águas pluviais nas Ruas Luiz Gonzaga, 
Clovis Gomes de Oliveira e Rio Grande do Sul – Custo: R$ 24 mil. Obra concluída em 
25/03/2003; 
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• contrato com a Prefeitura, para galerias de águas pluviais – Custo: R$ 30 mil. Obra 
concluída em 08/08/2000. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de um veículo para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 140 mil, repassados em Set/2005 para reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde Local. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 5 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Entrega de Ambulância: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1998, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 4 viaturas, sendo: 2 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 84 mil. 

 
 


