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de Próstata e melhorar a qualidade de vida da população menos assistida de alguns municípios do Estado
de Mato Grosso do Sul, por meio do pagamento de diárias, materiais de consumo, pagamento de serviços
de terceiro pessoa física, pessoa jurídica e equipamento/materiais permanentes a serem adquiridos para o
Programa Preventivo de Câncer de Mama, Saúde do Homem e Sorriso Feliz do Grupo Onça Pintada (Despesa
Corente e Capital), conforme Plano de Trabalho e Parecer Técnico, anexado aos autos supracitado, parte
integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de sua transcrição.
Recursos: A PARCEIRA PÚBLICA repassará diretamente à PARCEIRA PRIVADA, para o fim único de atingir o
objeto especificado no Plano de Trabalho, o total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a
ser liberado em duas parcelas, de acordo com o Plano de Trabalho - Cronograma de Desembolso Financeiro.
As despesas para o presente exercício correrão à conta da dotação orçamentária consignada na Funcional
Programática n.º 20.27901.10.301.2007.2176.0026, Fonte 0100, Natureza de Despesa n.º 335041, Nota
de Empenho n. 2019NE009699, de 17/10/2019, no valor de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro
mil reais), para custeio; e, Funcional Programática nº. 20.27901.10.301.2006.2171.0010, Fonte 0100,
Natureza de Despesa nº. 445042, Nota de Empenho n. 2019NE009700, de 17/10/2019, no valor de R$
81.000,00 (oitenta e um mil reais), para investimento.
Vigência: O presente TERMO vigerá por 12 meses a partir da data de sua assinatura, destinando-se à execução
do objeto expresso no Plano de Trabalho, que integra o presente instrumento, independentemente de
transcrição.
Data ass.: 17/10/2019
Ass.:

Geraldo Resende Pereira - CPF/MF 128.969.181-91
Rodrigo Otávio Costa Machado - CPF nº. 665.323.967-53

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA
FAMILIAR, atendendo às disposições contidas no DECRETO Nº 14.072, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2014 com redação
dada pelo Decreto Nº 14.809, de 17 de agosto de 2017, convoca os interessados a participarem do Conselho
Consultivo da Área de Proteção Ambiental Estrada-Parque de Piraputanga para a definição dos representantes da
sociedade civil, conforme segue:
a) um da comunidade de moradores do Distrito de Palmeiras;
b) um da comunidade de moradores do Distrito de Piraputanga;
c) um da comunidade de moradores do Distrito de Camisão;
d) um dos proprietários rurais e produtores inseridos na área da unidade de conservação;
e) um de populações tradicionais do Quilombo Furnas do Baiano;
f) um do setor empresarial ligado a indústria do turismo, preferencialmente, do segmento do ecoturismo ou do
turismo ecológico;
g) um das escolas de ensino fundamental ou ensino médio inseridas na área da unidade de conservação;
h) um de organizações não governamentais (ONGs) que tenham objetivo e atuação comprovada na conservação
da natureza, preferencialmente, na região;
i) um de associação e/ou de colônia de pescadores inserida na área da unidade de conservação.
Data: 23 de outubro de 2019
Hora: das 8:30h às 12:00h
Local: Auditório da UEMS
Endereço: Rodovia Graziela Maciel Barroso, Km 12
Cidade: Aquidauana
Campo Grande - MS, 17 de outubro de 2019.
Jaime Elias Verruck
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e
Agricultura Familiar
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