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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho realizado no Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, 

denominado Plano Plurianual 2018-2021 será realizado com o objetivo de se identificar as 

possibilidades de investimentos em ações e serviços públicos governamentais vislumbrando 

perspectivas futuras de um considerável incremento de valor econômico ao Município e aos 

indivíduos e famílias que aqui residem e um desejável desenvolvimento humano e social 

necessários e indispensáveis a melhor qualidade de vida da nossa Comunidade Bandeirante. 

O Plano Plurianual 2018-2021 igualmente conhecido como Plano de Ações 

Governamentais deverá ser reconhecido como instrumento norteador quando da tomada de decisão 

Político-Administrativa da própria Comunidade acerca dos investimentos no Município de 

Bandeirante, dado ao fato de que a execução das ações e serviços públicos propostos visam mudar 

a realidade atual rumo ao progresso e desenvolvimento. 
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ESTRUTURA E METODOLOGIA DO PPA 2018-2021 

 

O Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina 

será estruturado nas áreas de atuação do Setor Público e compreenderá por cada área identificada 

as ações de desenvolvimento com visão de futuro e as ações de planejamento de gestão, 

manutenção e implementação de serviços ordinários, objetivando potencializar a ação do estado na 

aplicação dos recursos por meio das políticas públicas. 

A metodologia de trabalho a ser utilizada na elaboração do Plano Plurianual é o 

levantamento das demandas por meio da participação social e por meio de envolvimento de todos 

os Setores da Administração Pública, identificando em cada área de atuação a realidade atual e a 

necessidade de mudança, demanda premente, problema ou intenção de desenvolvimento, ainda, 

com a identificação das ações concretas necessárias à mudança da situação encontrada 

vislumbrando um cenário mais positivo que o atual. 

A participação social ocorreu com a realização de reuniões que aconteceram nos meses 

de junho e julho de 2017 na sede e nas Comunidades do Município. Os trabalhos foram finalizados 

em uma reunião realizada na sede do Município com a presença de um representante de cada 

Comunidade. 

Concomitante com a participação social, o envolvimento de todos os Setores da 

Administração Pública se deu com a formação de uma Equipe de Elaboração do Plano Plurianual 

2018-2021 composta por um coordenador e demais membros. 

Com a formação da Equipe, foram identificadas todas as áreas de atuação do Setor 

Público designando para cada área um membro responsável, sendo então confeccionadas as 

propostas com informações suficientes para se identificar a realidade atual, a situação desejada e as 

ações concretas necessárias à mudança. 

Posteriormente, com as informações coletadas nas reuniões da participação social, com 

os trabalhos entregues pelos membros da Equipe e com os Planos Municipais Setoriais, foram 

reunidas todas as ações concretas a serem executadas no período de 2018 a 2021 que igualmente 

tenham respaldo financeiro de execução, sendo então estas codificadas nas pelas orçamentárias de 

acordo com as normas legais vigentes. 
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MONITORAMENTO DO PPA 2018-2021 

 

O monitoramento do Plano Plurianual tem a finalidade de subsidiar informações com o 

intuito de aperfeiçoar os processos de implementação das políticas públicas e das ações constantes 

do Plano Plurianual 2018-2021 com vistas a ampliar a oferta de bens e serviços públicos colocados 

à disposição dos cidadãos. 

O processo de monitoramento deverá ser regulamentado por ato próprio do Executivo 

Municipal e será desenvolvido com a nomeação de um responsável por área de atuação. 
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1 – ASPECTOS GERAIS 

 

1.1 – Histórico do Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina 

 

A colonização da região identificada como Município de Bandeirante, no Estado de 

Santa Catarina iniciou-se aproximadamente na década de 1940 por descendentes de imigrantes 

italianos e alemães originários do Rio Grande do Sul, das regiões de Caxias do Sul e Bento 

Gonçalves, que vieram desbravar o Extremo Oeste do Estado de Santa Catarina à procura de solo 

fértil e abundância de madeira. 

As instalações dos primeiros colonizadores datam de 1944 e o modo de colonização 

usado em dispor estaqueamento de bandeiras influenciaram na origem da denominação 

Bandeirante a este lugar, tendo seu gentílico é “bandeirantense”. 

As famílias Luchesi, Beneti e Faganeli eram sócias proprietárias da Colonizadora 

Bandeirante, a qual ainda explorava a atividade de extração de madeira, em especial o pinheiro. 

Outras tantas famílias igualmente foram chegando e se instalando na localidade entre 

os anos de 1944 a 1947, sendo: a família de Jacó Hanauer, Bolislau Gaicoski, Teobaldo Frolisch, 

Adroaldo Amorin, Ervino Weber, José Anchau, João Voguel, Leopoldo Harnisch, Osmar Lamb, 

Artur Freguês, Afonso Fondense, Leopoldo Harnich, Antonio Oliboni, Carlos Mascarelo, Aldérico 

Marchi, João Massoni, Afonso Oliboni, Aluísio Kuhn. 

 

 

Fonte: Imagem registrada no início da colonização. 
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Neste período de chegada e instalação do alojamento das primeiras famílias a 

Comunidade formada já começava a contar com aspecto de Vila, contando ainda com 15 casas 

reservas construídas pela Colonizadora Bandeirante, as quais estavam disponíveis para empréstimo 

às famílias que chegava até a construção de suas casas definitivas. 

 

Fonte: Imagem registrada no início da colonização. 

 

 

Fonte: Imagem registrada no início da colonização. 
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Fonte: Imagens registradas da construção das primeiras casas e outros comércios. 

 

Num período de duas a três vezes por ano o Padre do Município de Itapiranga vinha 

rezar missa na Vila Bandeirante, sendo construída a Igreja em local escolhido em conjunto e doado 

o terreno pela Colonizadora Bandeirante. Inclusive o Padre trazia mudas de árvores frutíferas para 

o plantio e sustento complementar das famílias. 

 

Fonte: Imagem da primeira Igreja. 

 

Logo foi construída a paróquia de São Miguel do Oeste onde fora designado o Padre 

Aurélio Canzi para celebrar as missas. O primeiro casamento realizado em Bandeirante foi entre as 

famílias Massoni e Lamb (Julita Massoni e Jorge Lamb) e o primeiro nascimento foi o de 

Adenácio Voguel. 

 



10 
 

A Vila Bandeirante aos poucos se tornava independente. 

Nos anos de 1946 e 1947 fora construída em madeira a primeira Escola chamada 

Euclides da Cunha, sendo a Professora Francisca Amorin Nicaretta, conhecida como Chiquinha, a 

Professora dos primeiros alunos remunerada e trazida pela Colonizadora Bandeirante para 

conhecer e fazer morada na Vila. 

A segunda Escola também em madeira foi construída em conjunto com as famílias da 

Vila, sendo os primeiros Professores Odete Nitche e Valdir Nitche. 

 

Fonte: Imagem da primeira turma de alunos. 

 

O progresso na Vila Bandeirante igualmente marcou o comércio que neste período já 

se mostrava em franco desenvolvimento, sendo que o primeiro Hotel era do Senhor Adroaldo 

Amorin. 

 

Fonte: Imagem do primeiro hotel. 
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O primeiro Moinho Colonial era da Colonizadora Bandeirante, a primeira Casa 

Comercial era uma sociedade entre os Senhores Tranquilo Carniel, Rodolfo Carniel e Rodolfo 

Japas, a primeira Oficina de Móveis era de propriedade dos Senhores João Oliboni, Otávio 

Oliboni, Márcio Scaravonatto e Sestílio Scaravonatto. 

Ainda, havia um Alambique dos Senhores Alberto Harnisch e Gaspar Rossini, um 

Salão de Diversões do Senhor Zeferino Konrad, uma Trilhadeira do Senhor Alberto Minosso e o 

primeiro time de futebol era o Esporte Clube Independente. 

A Colonizadora Bandeirante juntamente com as famílias da Vila Bandeirante 

construíram uma barragem situada no leito Rio Bandeirante que passou a fornecer a energia 

elétrica para consumo exclusivo de iluminação no período noturno na parte interna das casas da 

Vila. 

O transporte de passageiros era feito por meio de transporte coletivo do Senhor Arlindo 

Frozza. 

Em 1953 já era possível a comunicação por meio de telefone, onde estavam 

interligadas as comunidades do Rio das Flores, na residência do Senhor Helmut Trein, e na atual 

Várzea Alegre, na residência do Senhor Alrindo Paza. 

Vários serviços eram prestados na Vila como um dentista, o Senhor Nadir Guardini, 

um escrivão, o Senhor Américo Lopes. 

No dia 27 de dezembro de 1956, a Vila Bandeirante foi elevada à categoria de Distrito 

de Bandeirante do Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina. 

O primeiro Inspetor o Senhor Adroaldo Amorin, o primeiro Vereador o Senhor Vani 

Massoni, o primeiro Sub-Prefeito o Senhor Jovane Strazula, o primeiro Juiz de Paz o Senhor 

Avicio Scheider, os primeiros Ministros Eucarísticos os Senhores Dileto Nava, Odete Nitche e 

Aniba Resende. 

O desenvolvimento do Distrito de Bandeirante ensejou nos moradores da Comunidade 

a vontade de ser independente do Município de São Miguel do Oeste, sendo que então formou-se 

uma Comissão de Emancipação que a partir de julho de 1993 iniciaram os trabalhos com a 

finalidade de sua emancipação política e administrativa, destacando os trabalhos realizados pelos 

Senhores Edmundo Bracht e Jonas Sigismundo Hayduk. 
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Em 19 de março de 1995 o Distrito de Bandeirante aprovou em plebiscito seu desejo 

de emancipação político e administrativa, o qual fora realizado por meio da coleta dos votos em 

urna eletrônica disponibilizada pela Justiça Eleitoral, sendo um dos primeiros Distritos a participar 

do inovador processo de informatização do sistema eleitoral brasileiro, a exemplo de outros 

plebiscitos de emancipação distrital realizados em Santa Catarina nas décadas de 1990. 

A emancipação do Distrito de Bandeirante fora sancionada pelo então Governador do 

Estado de Santa Catarina Senhor Paulo Afonso Evangelista Vieira com a edição da Lei Estadual nº 

9.924, em 29 de setembro de 1995, a qual desmembrou o Distrito do Município-Mãe São Miguel 

do Oeste e criou o Município de Bandeirante, no Estado de Santa Catarina. 

Hoje, o Município de Bandeirante, no Estado de Santa Catarina, confirma e representa 

o desejo de ser independente representando cada cidadão bandeirantense. 

Em 03 de outubro de 1996, aconteceu a primeira eleição, onde se elegeram para 

representar o Poder Executivo o Prefeito Senhor Edmundo Afonso Bracht e seu Vice-Prefeito 

Senhor Darci Guilherme Lolato e para representar o Poder Legislativo na primeira legislatura os 

Vereadores Senhores Adir Paulo Menegaz, Aldecir Forti, Alfredo Ari Dill, Amélio Demozzi, Eloi 

Nilo Perassolli, Gentil Luiz Simioni, Ivo Ries, Pedro Zocolotto, e Valdemar Accadrolli. 

Em 1997 com a edição da Lei Municipal nº 003, foram instituídas as Secretarias 

Municipal de Administração, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal da Saúde, 

Saneamento e Bem-Estar Social, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 

Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio e Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras e Urbanismo, sendo dado início aos primeiros trabalhos administrativos. 

No ano de 1998 houve a nucleação das escolas isoladas em dois únicos 

estabelecimentos, sendo a Escola Municipal Anita Garibaldi, localizada na Linha Prata e que 

absorveu as Escolas das comunidades de Linha Adolfo Ziguelli, Linha Gaspar Dutra, Linha Nova 

Esperança e Linha Riqueza do Oeste e a Escola Municipal Bandeirante, localizada na sede do 

Município que absorveu as Escolas da Linha Várzea Alegre, Linha Reno, Linha Hélio Wasun, 

Assentamento Bandeirante, Linha Novo Encantado e Linha Getúlio Vargas. 

Nos quatro primeiros anos de Administração houveram fatos que ocasionaram o 

impeachment do então Prefeito que posteriormente foi afastado do cargo em 09 de setembro de 

1999. 
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Em 10 de setembro de 1999, assumiu a Administração do Município o então Vice-

Prefeito Senhor Darci Guilherme Lolato, que permaneceu no cargo até 12 de novembro de 2000, 

em virtude de seu falecimento em acidente automobilístico. 

Em 13 de novembro de 2000, assume o cargo o então Presidente do Poder Legislativo 

Senhor Ivo Ries, que administrou até 31 de dezembro de 2000. 

Em 01 de janeiro de 2001, assumiu a Administração Municipal o Prefeito eleito em 01 

de outubro de 2000, o Senhor José Carlos Berti e seu Vice-Prefeito Senhor Otile Mocellin e para 

representar o Poder Legislativo na segunda legislatura os Vereadores Senhores Alfredo Ari Dill, 

Aldecir Forti, Amélio Demozzi, Carlos Bertochi, Delmar Luiz Moresco, Gentil Luiz Simioni, 

Jonas Sigismundo Hayduk, Nestor Rossini, e Valdemar Accadrolli. 

Em 01 de janeiro de 2005, os Senhores José Carlos Berti e Otile Mocellin, reeleitos em 

outubro de 2004, reassumem a Administração Municipal e para representar o Poder Legislativo na 

terceira legislatura os Vereadores Senhores Alfredo Ari Dill, Amélio Demozzi, Carlos Bertochi, 

Claudir José Kerber, Jonas Sigismundo Hayduk, Marinete Lourdes Rech de Miranda, Natalino 

Greggio, Nestor Rossini, Nelso Pedro Dal Bello e Walney Biasi. 

Em 2004 e 2005 foram celebrados convênios com o Governo do Estado de Santa 

Catarina com o objetivo de execução dos serviços de pavimentação asfáltica do acesso que liga o 

Município de Bandeirante a São Miguel do Oeste numa extensão de 12,353km, o qual foi 

inaugurado em 01 de março de 2008 com a presença do então Governador Senhor Paulo Henrique 

da Silveira, demais autoridades políticas e a população. 

Em 01 de janeiro de 2009, assumiu a Administração Municipal o Prefeito eleito em 05 

de outubro de 2008, o Senhor Celso Biegelmeier e seu Vice-Prefeito Senhor Jair Merlini e para 

representar o Poder Legislativo na quarta legislatura os Vereadores Senhores Alfredo Ari Dill,  

Claudemir Anselmini, Evandro de Cesaro, Marlei Zimmermann Zucolotto, Miro Buhring, Natalino 

Greggio, Nelso Pedro Dal Bello, Nestor Rossini e Volmir José Lamb. 

No ano de 2010 se iniciaram os trabalhos de disponibilização de 3,78 ha área de terras 

do Primeiro Distrito Industrial a empresa Visão Móveis Ltda para exploração da atividade 

moveleira, sendo inaugurada em maio de 2014. 

O Município de Bandeirante conta com a instalação de duas barragens para exploração 

da atividade de geração de energia elétrica, instaladas e em pleno funcionamento, sendo que em 

janeiro de 2010 iniciou-se as atividades da Companhia Energética Rio das Flores e em junho de 

2011 iniciou-se as atividades da Companhia Energética Bandeirante. 
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Em fevereiro de 2011 houve o início das atividades da empresa Junior Antenor Oliboni 

ME com a exploração da atividade de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, 

gesso e congêneros. 

Em maio do ano de 2012 fora construída a barragem para exploração da atividade de 

geração de energia elétrica, instaladas e em pleno funcionamento da Companhia Energética Rio 

das Flores localizada na divisa dos Municípios de Bandeirante e Belmonte. 

Em 01 de janeiro de 2013, assumiu a Administração Municipal o Prefeito eleito em 06 

de outubro de 2012, o Senhor José Carlos Berti e seu Vice-Prefeito Senhor Otile Mocellin e para 

representar o Poder Legislativo na quinta legislatura os Vereadores Senhores Amélio Demozzi, 

Claudemir Anselmini, Davenir Paulo Hoffmeister, Marciano Perassoli, Marlei Zimmermann 

Zucolotto, Natalino Greggio, Sérgio Cozer, Volmir Airton Kopsel e Volmir José Lamb. 

Em 01 de janeiro de 2017, assumiu a Administração Municipal o Prefeito eleito em 02 

de outubro de 2016, o Senhor Celso Biegelmeier e seu Vice-Prefeito Senhor Volmir Lamb e para 

representar o Poder Legislativo na sexta legislatura os Vereadores Senhores Amélio Demozzi, 

Claudinei Zimmermann, Gilson Brescovit, Lorici Fátima Nunes Dorneles, Marciano Perassoli, 

Orlando José Terres, Rafael Júnior Binsfeld, Sérgio Cozer e Valdecir Fagundes. 
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1.2 – Características Geográficas 

 

O Município de Bandeirante, no Estado de Santa Catarina é uma cidade situada na 

microrregião de São Miguel do Oeste, na mesorregião do Oeste Catarinense, sendo Município de 

faixa de fronteira, fazendo limite: 

a) com o Município de Paraíso, onde se inicia no rio Peperi-Guaçú, no Marco de Divisa 

nº 225 (coordenada geográfica aproximada lat. 26º45`00"S e long. 53º42`47"W), 

segue pelo divisor de águas dos arroios Tateto e Grápia, passando pelos pontos de 

cotas altimétricas nºs 519m, 546 m e 547 m até a nascente de um afluente da margem 

direita do rio das Flores Marco de Divisa nº 224, (coordenada geográfica aproximada 

lat. 26º43`15"S e long. 53º41`03"W), desce por este até sua foz no rio das Flores 

(coordenada geográfica aproximada lat. 26º43`00"S e long. 53º39`48"W), desce por 

este até sua foz no rio do Índio, sobe por este até a foz do córrego do Sabedote 

(coordenada geográfica aproximada lat. 26º41`05"S e long. 53º35`42"W); 

b) com o Município de São Miguel do Oeste, onde se inicia no rio do Índio, na foz do 

córrego Sabedote (coordenada geográfica aproximada lat. 26º41`05"S e long. 

53º35`42"W), seque pelo travessão de terras até a divisa dos lotes coloniais 160 e 161 

Marco de Divisa nº 472 (coordenada geográfica aproximada lat. 26º44`48"S e long. 

53º35`20"W), seque por esta divisa até encontrar a sanga Lupulo Marco de Divisa nº 

473 (coordenada geográfica aproximada lat. 26º45`33"S e long. 53º35`24"W), desce 

por esta até sua foz no Arroio Caxias (coordenada geográfica aproximada lat. 

26º45`41"S e long. 53º35`10"W), desce por este até o Marco de Divisa nº 474 

(coordenada geográfica aproximada lat. 26º48`04"S e long. 53º35`12"W); 

c) com o Município de Descanso, onde se inicia no Marco de Divisa nº 474 (coordenada 

geográfica aproximada lat. 26º48`04"S e long. 53º35`12"W), no arroio Caxias, desce 

por este até sua foz no rio Famoso; 

d) com o Município de Belmonte, onde se inicia na foz do arroio Caxias, no rio Famoso, 

desce por este até sua foz no rio das Flores e por este abaixo até sua foz no rio Peperi-

Guaçu; e, 

e) com a República Argentina, onde se inicia na foz do rio das Flores, no rio Peperi-

Guaçu, sobe por este até o Marco de Divisa nº 225 (coordenada geográfica 

aproximada lat. 26º45`00"S e long. 53º42`47"W), início desta descrição. 
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A extensão de sua linha de fronteira do Município de Bandeirante está formada pelo 

Rio Peperi-Guaçu e outra parte por fronteira seca. Pela sua localização o Bandeirante é 

considerado Município Faixa de Fronteira. 

A figura a seguir demonstra a localização do Município de Bandeirante e suas divisas: 

 

 

O Município de Bandeirante está situado numa latitude de 26º46'07" sul e longitude de 

53º38’18” oeste, estando a uma altitude de 517 metros em relação ao nível do mar e com uma área 

territorial de 147,32 km², conforme dados extraídos do site 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirante_(Santa_Catarina). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE aponta uma área territorial de 

147,912 km² para o ano de 2016, onde este dado fora atualizado junto aos trabalhos realizados nos 

anos de 2010, 2011 e 2012, pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 

com a elaboração do Projeto de obtenção de dados geográficos de alta precisão por meio de 

imagens aéreas com levantamento aerofotogramétrico com a finalidade de utilizações nas diversas 

atividades ligadas à gestão territorial e ambiental. 
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O acesso até o Município de Bandeirante, no Estado de Santa Catarina, pode ser 

efetuado pela SC-492 pelo Município de São Miguel do Oeste e por estradas vicinais com 

Belmonte, Descanso, São Miguel do Oeste, Paraíso e República Argentina. 

O Município de Bandeirante é composto por suas Comunidades e assim distribuídas no 

mapa: 

Comunidade 

Assentamento Linha Hélio Wasun 

Distrito de Prata Linha Novo Encantado 

Linha Adolfo Zigueli Linha Leopoldo Olavo Erig 

Linha Aparecida Linha Pérola 

Linha Caçador Linha Reno 

Linha Flor da Serra Linha Riqueza do Oeste 

Linha Gaspar Dutra Linha Sertão Alegre 

Linha Getúlio Vargas Linha Várzea Alegre 

Linha General Osório Sede do Município ou Centro 

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, 2017. 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Mapa Rodoviário Municipal, 2016. 
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O Município de Bandeirante possui relevo acidentado com a presença de vales com 

extensões relevantes de mata nativa e não possui parques, monumentos naturais, bens tombados e 

áreas de interesse arqueológico. 

A hidrografia do Estado de Santa Catarina foi subdividida em 10 Regiões 

Hidrográficas (RH), sendo que o Município de Bandeirante está inserida na bacia da Vertente do 

Interior da Região Hidrográfica RH 1 Extremo Oeste, a qual é composta pelas bacias dos afluentes 

da margem esquerda do Rio Peperi-Guaçu e pela bacia do Rio das Antas. 

O Município de Bandeirante está situado no bioma da Mata Atlântica que possui uma 

área total de 1.110.182 km² correspondendo a 13,04% do território nacional. Sua vegetação é 

representada pela floresta subtropical apresentando espécies que perdem suas folhas no outono e 

inverno, destacam-se a canela, o ipê e o cedro, além de reflorestamento de pinus e eucalipto. 

O Município de Bandeirante está localizado na zona temperada do sul e sua 

geomorfologia integra o Planalto Dissecado Rio das Antas caracterizado por vales profundos e 

encostas em patamares. 

A sede do Município possui altitude média de 500m, sendo o entorno próximo mais 

baixo, facilitando a drenagem e o restante do território constituído de elevações e vales com 

considerável desnível (EPAGRI /FATMA - 2007). 

O Município de Bandeirante encontra-se na formação da Serra Geral e tem uma 

formação rochosa constituída de derrames basálticos, o qual apresenta solos pedregosos profundos 

ou pouco profundos, possuindo boa capacidade de infiltração das águas e apresentando boa 

fertilidade natural. A classificação do solo é cambissolo háplico e nitossolos vermelho. 

 



19 
 

 

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. 

 

Os principais rios que banham a área do Município de Bandeirante são o Rio Peperi-

Guaçu na divisa internacional, o Rio das Flores, o Rio Bandeirante, o Rio Índio, o Rio Famoso e o 

Rio Cambui e seus respectivos afluentes. 

O Município de Bandeirante está localizado no Aquífero Guarani que é considerada a 

maior cisterna natural de água doce do mundo e que está localizada nos territórios do Brasil, 

Paraguai e Uruguai com 1,2 milhão de km² de área linear. São 840 mil km² em território brasileiro. 
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Imagem do Aquífero Guarani. 

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/meio-ambiente/aquifero-guarani  

 

De acordo com a classificação climática de Köeppen o clima no Estado de Santa 

Catarina é classificado como subtropical (Cfa) e temperado (Cfb). O Município de Bandeirante 

tem clima subtropical com temperatura no mês mais frio inferior a 18ºC (mesotérmico) e 

temperatura no mês mais quente acima de 22ºC, com temperatura média de 36°C (máxima) e 1°C 

(mínima). 

Dados do Atlas Climático da Região Sul do Brasil, realizado pela Embrapa no ano de 

2012, a região Oeste de Santa Catarina apresentou uma temperatura média anual de 19,6°C, com a 

máxima de 34,1ºC e a mínima anual em 3,7°C. 

Ainda, de acordo com dados extraídos do Atlas Climático da Região Sul do Brasil, O 

Município de Bandeirante apresentou no ano de 2012 uma média anual de velocidade do vento de 

2,6 ms-¹, uma média anual de 74% de umidade relativa do ar, uma média anual de 

evapotranspiração de 920mm e uma média anual de precipitação pluviométrica (chuva) de 

2100,0mm. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/meio-ambiente/aquifero-guarani
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1.3 – Características Demográficas 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE tem uma estimativa de 

população para o ano de 2016 do Município de Bandeirante sendo 2.779 habitantes numa área 

territorial de 147,32 km² que representa uma densidade demográfica de 18,86 há/km². 

Em 2010 o Município de Bandeirante tinha uma população de 2.906 e uma área 

territorial de 147,32 km² que representava uma densidade demográfica de 19,72 hab/km². 

O Município de Bandeirante apresenta uma redução de 25% da população se 

comparada ao ano de sua emancipação, de acordo com os dados apresentados na seguinte série 

histórica: 

 

Fonte: 1980, 1991, 2000 e 2010: IBGE - Censos Demográficos. 

1996: IBGE - Contagem Populacional. 

1981-1990, 1992-1999, 2001-2006: IBGE - Estimativas preliminares para os anos intercensitários 

dos totais populacionais, estratificadas por idade e sexo pelo MS/SGEP/Datasus. 

2007-2009: IBGE - Estimativas elaboradas no âmbito do Projeto UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A) - 

População e Desenvolvimento. Coordenação de População e Indicadores Sociais. 

2011-2016: IBGE - Estimativas populacionais enviadas para o TCU, estratificadas por idade e 

sexo pelo MS/SGEP/Datasus. 

2017: IBGE, 2017. 

 

Conforme série histórica da população acima representada o Município de Bandeirante 

sofreu uma redução populacional de aproximadamente -34,64% nos últimos vinte anos. 
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Do ano de 2016 para o ano de 2017, 33,9% dos Municípios do Estado de Santa 

Catarina apresentaram taxas de crescimento populacional negativa, sendo que o Município de 

Bandeirante reduziu sua população em -1,01%. 

Neste cenário não há expectativa de crescimento populacional para o Município. 

No ano de 2010 a população está localizada 32% na área urbana e 68% na área rural, 

ou seja, 931 habitantes na área urbana e 1.975 habitantes na área rural, respectivamente, a seguir 

representados: 

 

 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

Na contagem populacional do ano de 2010 fora identificado 1.535 homens 

correspondendo a aproximadamente 53% e 1.371 mulheres correspondendo a aproximadamente 

47%, assim representadas nas suas respectivas áreas:  
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Fonte: IBGE Cidades. 

 

Em seguida apresentamos a população do Município de Bandeirante identificada por 

faixa etária: 

 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

A divisão populacional por faixa etária apresentada está identificada da seguinte forma: 

a) população jovem aquela com idade do nascimento até os 19 anos de idade; 

b) população adulta aquela com idade entre 20 e 59 anos; e, 
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c) população idosa aquela com idade acima de 60 anos. 

Os dados de longevidade no ano de 2010 ficaram assim apresentados: 

 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

Ainda no ano de 2010, foram identificadas a cor e raça da população, conforme segue: 

 

Fonte: IBGE Cidades. 
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De acordo com os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

– DATASUS o Município de Bandeirante possui a seguinte série histórica: 

 

Fonte: DATASUS. 

 

Os óbitos do Município de Bandeirante computados pelo Sistema de Informações 

sobre Mortalidade – SIM, identificam: 

Anos Masculino Feminino Total 

2013 16 09 25 

2014 17 09 26 

2015 09 10 19 

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

Ainda, os óbitos por faixa etária nos anos de 2013 a 2015 apresentam as seguintes 

características: 

Faixa Etária Qtde 

Menor de 01 ano 02 

De 01 a 04 anos 00 

De 05 a 09 anos 00 

De 10 a 14 anos 01 

De 15 a 19 anos 01 
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De 20 a 29 anos 01 

De 30 a 39 anos 01 

De 40 a 49 anos 07 

De 50 a 59 anos 11 

De 60 a 69 anos 04 

De 70 a 79 aos 17 

De 80 anos a mais 25 

Total 70 

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD que tem o “objetivo 

de contribuir para o desenvolvimento humano, o combate à pobreza e o crescimento do país nas 

área prioritárias” (http://www.br.undp.org), identifica que o Município de Bandeirante possuía no 

ano de 2010 um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de 0,672, representado 

pelos índices da média geométrica entre o IDHM-E (educação), o IDHM-L (longevidade) e o 

IDHM-R (renda) com os índices de 0,565, 0,795 e 0,675 respectivamente, assim apresentando sua 

série histórica dos anos de 1991, 2000 e 2010, sendo: 

 

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/bandeirante_sc 

 

De acordo com dados do IBGE Cidades houve uma melhora do IDHM do Município de 

Bandeirante onde ano de 1991 era de 0,346, no ano de 2000 era de 0,548 e no ano de 2010 era de 

0,672, como já observado. 

http://www.br.undp.org/
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/bandeirante_sc
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A Federação Catarinense de Municípios – FECAM usufrui de uma ferramenta 

denominada Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável – IDMS com o objetivo de 

diagnosticar o grau de desenvolvimento de um determinado território. 

O índice IDMS compõe a média dos índices Sociocultural, Econômico, Ambiental e 

Político Institucional do Município podendo variar de 0 a 1 pontos. Quanto mais próximo a um, 

maior é o nível de desenvolvimento. 

Para cada chamada dimensão Sociocultural, Econômico, Ambiental e Político Social 

existem critérios mínimos a serem trabalhados no Município de Bandeirante, por exemplo, para 

obtenção de sua pontuação. 

O Município de Bandeirante no ano de 2016 alcançou o índice de 0,516, apresentando 

o índice Sociocultural de 0,654, Econômico de 0,488, Ambiental de 0,217 e Político Institucional 

de 0,704. 

O histórico dos últimos anos evoluiu, como pode ser observado abaixo: 

 

Fonte: FECAM. 
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2 – ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE GOVERNANÇA 

 

2.1 – Diagnóstico Administrativo 

 

O Município de Bandeirante tem o Poder Legislativo e o Poder Executivo em sua sede, 

sendo que o Poder Judiciário do Município pertence a Comarca de São Miguel do Oeste. 

Assim, o Poder Legislativo no exercício da função de ordenar e criar leis, julgar e 

fiscalizar as políticas do Poder Executivo atua com seus serviços de contabilidade e com as 

características de personalidade jurídica: 

Entidade CNPJ 

Câmara Municipal de Vereadores de Bandeirante 07.617.161/0001-78 

 

O Poder Executivo no exercício da função de administrar, realizar políticas públicas e 

aplicar as leis igualmente atua com seus serviços de contabilidade e com as características de 

personalidade jurídica: 

Entidade CNPJ 

Município de Bandeirante 01.612.528/0001-84 

 

Ainda o Poder Executivo exerce suas funções públicas juntamente com a existência de 

seus Fundos Públicos, assim identificados: 

Lei de 

Criação 
Entidade CNPJ 

Situação 

9/1997 Fundo Municipal de Saúde de Bandeirante 11.290.422/0001-65 Ativo 

15/1997 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Bandeirante 
22.061.115/0001-29 

Ativo 

44/1997 Fundo Municipal de Assistência Social de 

Bandeirante 
14.285.358/0001-12 

Ativo 

75/1997 Fundo Municipal de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino e Valorização do 

Magistério 

sn 

Ativo 

85/1998 Fundo Municipal Rotativo Agropecuário de sn Ativo 
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Bandeirante 

652/2008 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social sn Ativo 

1.001/2013 Fundo Municipal de Saneamento Básico sn Ativo 

1.069/2014 Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil 

Bandeirante 
sn 

Ativo 

 

Os Fundos Públicos do Município de Bandeirante foram instituídos por legislação 

municipal no intuito de realização de determinados objetivos ou serviços com recursos alocados a 

sua área de responsabilidades. 

As Entidades do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência 

Social atuam com serviços próprios de contabilidade, entretanto mantém-se vinculados e se 

submetem aos ditames do Ente Público Município de Bandeirante. 

A Administração Municipal tem sua Organização Administrativa para fins de gestão 

administrativa e financeira dos recursos, estando assim estruturada para o Plano Plurianual 2018-

2021: 

Órgão/Unidade Identificação 

01 Poder Legislativo Municipal 

01.01 Câmara Municipal de Vereadores 

02 Poder Executivo Municipal 

02.01 Gabinete do Prefeito Municipal 

02.02 Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil Bandeirante SC 

03 Secretaria Municipal de Administração 

03.01 Departamento de Administração 

04 Secretaria Municipal da Fazenda 

04.01 Departamento Fazendário 

05 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 

05.01 Unidade de Saneamento 

05.02 Fundo Municipal de Saúde 

05.03 Fundo Municipal de Saneamento Básico 

05.04 Unidade de Meio Ambiente 

06 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
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06.01 Departamento de Educação 

06.02 Departamento de Cultura, Esporte e Turismo 

06.03 Fundo Municipal de Cultura 

07 Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio 

07.01 Departamento de Agricultura 

07.02 Divisão de Indústria e Comércio 

07.03 Fundo Municipal Rotativo Agropecuário 

08 Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 

08.01 Divisão de Transportes, Obras e Urbanismo 

09 Encargos Gerais do Município 

09.01 Encargos Gerais 

10 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

10.01 Fundo Municipal de Assistência Social 

10.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

10.03 Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 

10.04 Conselho Tutelar 

99 Reserva de Contingência 

99.99 Reserva de Contingência 

 

O Município de Bandeirante possui as seguintes repartições públicas municipais em 

funcionamento: 

REPARTIÇÃO PÚBLICA / ENDEREÇO / CONTATO 

Centro Administrativo Municipal 

Avenida Santo Antônio, sn, Centro 

fone: (49) 3626.0012 / (49) 3626.0031 / (49) 3626.0032 

Centro de Educação Infantil Nosso Sonho 

Rua Afonso Oliboni, sn, Centro 

fone: (49) 3626.0019 

Escola Municipal Anita Garibaldi 

Rua Antônio Zucolotto 

fone: (49) 3626.0005 
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Escola Municipal Bandeirante 

SC 492, km 10 

fone: (49) 3626.0020 

Biblioteca Municipal Francisca Amorim Nicaretta 

Rua Afonso Oliboni, sn, Centro 

fone: (49) 3626.0120 

Centro de Múltiplo Uso Edgar Frohlich 

Rua João B. Bataglin, sn, Centro 

fone: sem 

Telecentro Municipal 

Rua Afonso Oliboni, sn, Centro 

fone: (49) 3626.0120 

Centro Municipal de Saúde Alfredo Reinaldo Nitsche 

Avenida Santo Antônio, sn, Centro 

fone: (49) 3626.0034 / (49) 3626.0110 

celular de Plantão: (49) 99156.2200 

Posto de Saúde do Distrito de Prata 

Rua C, Distrito de Prata 

fone: sem 

Posto de Saúde da Linha Novo Encantado 

SC 492, Linha Novo Encantado 

fone: sem 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

Avenida Santo Antônio, sn, Centro 

fone: (49) 3626.0404 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

Rua 1º de Maio, sn, Centro 

fone: sem 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Rua Afonso Oliboni, sn, Centro, Bandeirante 
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fone: (49) 3626.0428 

Conselho Tutelar 

Rua Afonso Oliboni, sn, Centro 

fone: (49) 3626.0428 

celular do Plantão: (49) 99156.2164 

Garagem Municipal 

Rua das Flores, sn, Centro 

fone: (49) 3626.0014 

 

O horário de funcionamento das repartições públicas é estabelecido por Decreto 

Municipal, de acordo com o inciso XXXIX, do art. 68 da Lei Orgânica Municipal, conforme a 

necessidade de prestação dos serviços públicos. 

São respeitadas as datas de Feriados Municipais e Nacionais, inclusive outras 

relacionadas a festividades de Carnaval, do Colono e Motorista, da semana do Aniversário do 

Município e das Festividades Natalinas e de Final de Ano, dentre outras consideradas importantes. 

Ainda, o Município de Bandeirante conta com a prestação de serviços públicos de 

outras entidades: 

12º Batalhão de Bombeiros Militar 

Rua Florianópolis, nº 1450, Bairro São Jorge, São Miguel do Oeste 

fone: (49) 3631.3400 

emergência: 193 

CASAN 

Avenida Santo Antônio, sn, Centro, Bandeirante 

fone e plantão: (49) 9 9113.3656 

CELESC 

Rua Afonso Oliboni, sn, Centro, Bandeirante 

fone: (49) 3626.0411 

plantão: 0800.480196 

CIDASC 

Avenida Santo Antônio, sn, Centro, Bandeirante 

fone: (49) 3626.0012 / (49) 3626.0031 / (49) 3626.0032 
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Defesa Civil 

Avenida Santo Antônio, sn, Centro, Bandeirante 

fone: (49) 3626.0012 / (49) 3626.0031 / (49) 3626.0032 

EPAGRI 

Avenida Santo Antônio, sn, Centro, Bandeirante 

fone: (49) 3626.0012 / (49) 3626.0031 / (49) 3626.0032 

HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO 

Rua São Cristóvão, nº 335, Bairro São Gotardo, São Miguel do Oeste 

fone: (49) 3631.1800 

Polícia Civil 

Avenida Santo Antônio, sn, Centro, Bandeirante 

fone: (49) 3631.2988 

Polícia Militar 

Avenida Santo Antônio, sn, Centro, Bandeirante 

fone: (49) 3631.2988 

UPA 

Rua Oiapoc, nº 99, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste 

emergência: (49) 3621.2991 

 

O Município de Bandeirante está inserido na Microrregião de São Miguel do Oeste, 

pertencendo a Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste e está filiado a 

Associação de Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC e a Federação 

Catarinense de Municípios – FECAM. 

O Legislativo Municipal está filiado a Associação dos Vereadores do Extremo Oeste 

de Santa Catarina – AVEOSC e a União dos Vereadores de Santa Catarina – UVESC. 

Ainda, o Município possui uma estrutura de governança apoiado nas seguintes 

entidades: 

Entidade Objetivo Vigência 

Caixa Econômica Federal Concessão de empréstimo com averbação 

das prestações decorrentes em folha de 

pagamento aos servidores. 

Indeterminado 
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Centro de Integração Empresa-

Escola do Estado de Santa Catarina 

– CIEE/SC 

Propiciar “a promoção da integração ao 

mercado de trabalho” e a “formação para 

o trabalho” de acordo coma lei N. 11.788 

de 25 de setembro de 2008 e com a lei N. 

9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

Indeterminado 

Centrais Elétricas de Santa 

Catarina - CELESC 

Atribuir a CELESC o encargo de 

arrecadar a Contribuição para Custeio do 

Serviço de Iluminação Pública – COSIP 

incidente sobre proprietários, titulares de 

domínio útil, possuidores e ocupantes de 

unidade de imóveis servidos, efetiva ou 

potencialmente, com tal serviço e que 

estejam ligados como consumidores à 

rede de energia elétrica no Município. 

01/01/2018 

Centrais Elétricas de Santa 

Catarina - CELESC 

Cessão gratuita de espaço nas 

dependências do Município, visando o 

atendimento aos consumidores. 

02/04/2022 

Companhia Catarinense de Águas 

e Saneamento - CASAN 

Implantar, administrar e explorar, com 

exclusividade, os serviços públicos de 

abastecimento de água e coleta e 

disposição de esgotos sanitários das áreas 

urbanas do Município. 

12/12/2036 

Companhia Catarinense de Águas 

e Saneamento Básico - CASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Prestação de serviços públicos de 

abastecimento de agua e/ou esgotamento 

sanitário pela CASAN ao USUÁRIO. 

Indeterminado 

Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados São 

Miguel – Sicoob São Miguel SC 

Conceder empréstimo com desconto em 

folha de pagamento – credconsignado – 

aos funcionários associados a Sicoob São 

Miguel SC. 

Indeterminado 

Estado de Santa 

Catarina/Secretaria de Estado da 

Realização de serviços de bombeiros 

estabelecidos no art. 108 da Constituição 

15/05/2024 
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Segurança Pública e Defesa do 

Cidadão/Corpo de Bombeiros 

Militar 

Estadual, particularmente os de 

prevenção, combate a sinistros, busca e 

salvamento de pessoas. 

Estado de Santa 

Catarina/Secretaria de Estado de 

Segurança Pública/Departamento 

Estadual de Trânsito 

Estabelecer condições para uma ação 

conjunta visando a engenharia de tráfego 

e de campo, sinalização e fiscalização de 

trânsito, aplicação de medidas 

administrativas e de penalidades por 

infração de trânsito e sua respectiva 

arrecadação e destinação de multas, o 

adequado controle da utilização das vias 

públicas por pessoas, veículos e animais, 

isolados ou em grupos, conduzidos ou 

não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou 

descarga, nos limites terrestres do 

Município, de conformidade com a Lei nº 

9.503, de 23/09/1997, Código de Transito 

Brasileiro – CTB. 

19/06/2018 

Estado de Santa Catarina/Polícia 

Militar do Estado de Santa 

Catarina 

A manutenção do serviço de policiamento 

ostensivo motorizado, executando rondas 

periódicas e atendimento de ocorrências 

no Município, através de guarnições de 

radiopatrulha da Polícia Militar. 

08/10/2022 

Federação da Agricultura do 

Estado de Santa Catarina - FAESC 

Instituir no âmbito municipal o Programa 

de Apoio ao Produtor Para a Sanidade 

Agropecuária, doravante denominado 

apenas de Programa, que consistirá pela 

FAESC na disponibilização nos locais 

indicados pelo município de estrutura e 

mão de obra treinada para auxílio ao 

28/06/2018 
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produtor rural no comprimento das 

obrigações legais. 

Município de São Miguel do 

Oeste/Fundo Municipal de Saúde 

Transferência de recursos financeiros para 

a manutenção e o funcionamento da 

Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas 

– UPA 24 Horas – Leonardo 

Weisseheimer. 

31/12/2020 

Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná - UNIOESTE 

Realização de estágios de estudantes 

regularmente matriculados e com 

frequência efetiva nos cursos vinculados a 

UNIOESTE. 

24/08/2020 

 

Ainda, o Município assinou os seguintes Protocolos de Intenções: 

Entidade Objetivo 

Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Regional 

Disciplinar os termos e condições para a criação de um 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional 

destinado a gestão associada de serviços públicos, 

captação de recursos, bem como a transferência total ou 

parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais a 

continuidade dos serviços. 

Consórcio Intermunicipal de 

Segurança Alimentar Atenção a 

Sanidade Agropecuária e 

Desenvolvimento Local – 

CONSAD 

Fomentar o SISBI - Sistema Brasileiro de Inspeção dentro 

dos padrões e normas do SUASA - Sistema Unificado de 

Atenção a Sanidade Agropecuária, estimular ações nos 

municípios consorciados a fim de viabilizar programas de 

Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local e 

facilitar a captação de recursos federais por intermédio de 

Emendas Parlamentares. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde 

da AMEOSC - CIS/AMEOSC 

Ordenar a utilização dos recursos disponíveis, reforçando 

o papel do município na elaboração e gestão da política 

de saúde, obedecendo as normas e diretrizes estabelecidas 

pela Secretaria de Estado da Saúde - SES, os princípios, 
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diretrizes, instrumentos e normas do Sistema Único de 

Saúde - SUS, Lei Federal n.º 11.107 de 06 de abril de 

2005 e legislação municipal pertinente 

 

O Município de Bandeirante tem sua frota de veículos, máquinas e equipamentos de 

destinada ao uso e manutenção em seus serviços, assim distribuídos: 

ÓRGÃO/UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 
Veículo/Máquina/Equipamento Placas 

Gabinete do Prefeito Uno 1.4 Economy MJU 2762 

Departamento de Administração 
Grand Livina 1.8 S MKB 1241 

Pálio 1.8 R Flex 4p MJZ 8540 

Unidade de Saneamento Moto XL 125 Duty MAI 6239 

Departamento de Educação 

Doblo 1.8 HLX Fiat MFO 5387 

Spin LTZ 1.8 7P MFU 0526 

Ônibus Volare 40 lugares MES 1252 

Microônibus Marcopolo 24 Lugares MCA 5586 

Ônibus Volkswagen QHD 4924 

Ônibus Mercedes Benz QHD 6074 

Roçadeira Gasolina Husquarna - 

Micro-Ônibus Iveco QHE 4685 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiat Strada QHP 2993 

Fiat Strada QHP 3153 

Caçamba 1718 Toco MJI 3437 

Caçamba 2726 K Truque MJT 2939 

Moto XLR 125 MBF 0635 

Retroescavadeira Case 580 L - 

Retroescavadeira LB 110 Sessão Uso 

Distribuidor de Calcário Matão DCA 5 

ton. 
- 

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido 

MEPEL 3000 Litros 
- 
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Departamento de Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido 

MEPEL 5000 Litros 
Sessão Uso 

Carretão Agrícola IBL 7 ton. - 

Carretão Agrícola IBL 7 ton. - 

Trator Pneus Massey Ferguson 4291 - 

Trator Pneus Massey Ferguson 4275 Sessão Uso 

Trator John Deere 5885 E 

4x4 85 CV 
- 

Trator Pneus Agrale BX 6110 

4x4 105 CV 
- 

Motoserra Husquarna - 

Motobomba 11CV Bifasica - 

Motobomba 11CV Bifasica  

Ensiladeira JF 120 - 

Ensiladeira JFC 120 12 Facas - 

Ensiladeira JFC 120 12 Facas - 

Grade Niveladora SP 28 Discos C/DSC - 

Distribuidor Líquido 
Defesa 

Civil 

 

 

 

 

 

 

Divisão de Transportes, Obras e 

Urbanismo 

Caçamba 26260 E Truque MHQ 5925 

Caçamba ATRON Truque OKE 2565 

Prancha L 2325 Truque BWG 3959 

Kombi 1.4 Standard MIR 6042 

Peugeot Hoggar Escapade 1.6 MJB 2619 

Patrola Caterpillar 135 H - 

Patrola Komatsu DG 555 - 

Patrola Caterpillar 120 K - 

Retroescavadeira Caterpillar 416E - 

Pá Carregadeira WA 180 - 

Rolo Compactador de Solos Hamm3411 - 

Roçadeira RHA Lavrale Articulada - 
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Motoserra Stihl MS 250 - 

Roçadeira Stihl FS 160 - 

Roçadeira Stihl FS 160 - 

Fundo Municipal de Saúde 

Micro Ônibus Boxer Jaedi MHC 3898 

Ambulância Boxer TH MGB 2189 

Ducato Fiat OKG 7326 

Gol CL MC MMC 2835 

Gol 1.6 Power MIR 6176 

Uno Mille Way Economi MLL 4924 

Fundo Municipal de Assistência 

Social 

Uno Mille 1.0 Economy MJU 2592 

Corsa Classic LS MLU 9476 

Citroen/Aircross M Feel QID0933 

Policia Militar 
Pálio Weekend MLK 7397 

Caminhonete S 10 MMF 5907 

Policia Civil Palio Weekend   QHA9525 

 

O Patrimônio Público Municipal de Bandeirante é composto por aproximadamente 

3.350 itens que se referem a equipamentos e material permanente e imóveis públicos, sendo que 

alguns itens estão obsoletos, em desuso e desatualizados. 

O Centro Municipal de Saúde possui uma Farmácia que tem controle de estoque de 

medicamentos para utilização nos atendimentos e internamentos e para distribuição de 

medicamentos a pacientes com a respectiva prescrição médica. 

 

2.1.1 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 O patrimônio do Município está defasado e desatualizado e alguns 

setores não possuem controle de estoques 

Objetivo Específico Implantar o Setor de Patrimônio e Estoques 

Ações - instituir e regulamentar o Setor de Patrimônio e Estoques 

- nomear servidor público municipal de provimento efetivo para os 

serviços de patrimônio e estoques 
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- realizar capacitação dos servidores em geral 

- equipar o Setor com equipamentos adequados e necessários ao pleno 

desenvolvimento dos serviços 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

Problema 2 Os servidores municipais, agentes públicos e pessoas da Comunidade 

envolvidas em Conselhos e Comissões necessitam de capacitações, 

incentivo aos estudos, integrações, palestras sobre ética no serviço 

público, motivacionais, de comportamento, exercício do serviço público 

com qualidade e outros temas correlatos 

Objetivo Específico Implantar o Programa de Qualidade do Serviço Público Municipal 

Ações - capacitar servidores, Agentes Públicos e Comunidade em geral com 

capacitações, palestras e outros 

- fomentar a agenda de integrações 

- fornecer incentivos aos estudos 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área administrativa visa a gestão de 

pessoas, processos, objetivos e projetos viabilizando com eficiência, eficácia e economicidade as 

políticas públicas. 
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2.2 – Diagnóstico Financeiro 

 

A Lei Federal nº 4.320/1964 em seu art. 3º conjugado com o art. 57 e no art. 35 

definem o conceito de Receita Orçamentária, sendo: 

“... 

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive 

as de operações de crédito autorizadas em lei. 

Parágrafo Único. Não se consideram para os fins deste artigo as 

operações de credito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e 

outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. 

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 

I – as receitas nele arrecadadas; 

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei 

serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas 

as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, 

ainda que não previstas no Orçamento.” 

De acordo com a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, as 

receitas são classificadas de acordo com a categoria econômica, sendo identificadas como: 

I – Receitas Correntes: as receitas arrecadadas dentro do exercício financeiro 

aumentando as disponibilidades financeiras e em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio 

Líquido, constituindo-se em financiadoras dos objetivos definidos nos programas e ações 

orçamentárias. 

O art. § 1º do art. 11 da Lei Federal nº 4.320/1964 classifica como Receitas Correntes 

as provenientes de tributos, de contribuições, da exploração do patrimônio estatal (patrimonial); da 

exploração de atividades econômicas (agropecuária, industrial e de serviços); de recursos 

financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender 

despesas classificáveis em Despesas Correntes (transferências correntes); por fim, demais receitas 

que não se enquadram nos itens anteriores (outras receitas correntes). 

II – Receitas de Capital: também aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e 

são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários e não provocam efeito 

sobre o Patrimônio Líquido. 
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O §2º do art. 11 da Lei Federal nº 4.320/1964 com redação dada pelo Decreto-Lei nº 

1.939/1982 classifica as Receitas de Capital como as provenientes tanto da realização de recursos 

financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão em espécie de bens e direitos, 

quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender 

despesas classificáveis em Despesas de Capital. 

Na seara das Receitas Orçamentárias, o Município de Bandeirante tem suas 

arrecadações de Receitas Correntes e de Capital em sua série histórica do ano de 1997 ao ano de 

2016, assim representadas: 

 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2017. 

 

O Município apresenta sua maior arrecadação nos valores líquidos recebidos do 

Governo Federal a conta do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, destacando que no ano 

de 2015 a média mensal de arrecadação ficou em R$ 420.000,00, no ano de 2016 ficou em R$ 

413.900,00 e até o segundo quadrimestre do ano de 2017 ficou em R$ 417.000,00. 

No quadro abaixo pode ser observado as altas e baixas de arrecadações dos últimos 07 

anos dos valores líquidos do FPM, a seguir: 
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Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2017. 

 

O Município apresenta sua segunda maior arrecadação nos valores líquidos recebidos 

do Governo Estadual a conta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, 

destacando que no ano de 2015 a média mensal de arrecadação ficou em R$ 197.300,00, no ano de 

2016 ficou em R$ 218.400,00 e até o segundo quadrimestre do ano de 2017 ficou em R$ 

252.100,00. 

No quadro abaixo pode ser observada a estabilidade das arrecadações dos últimos 07 

anos dos valores líquidos do ISMC, a seguir: 
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Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2017. 

 

No ano corrente, 2017, o Município de Bandeirante tem seu orçamento de estimativa 

de receita na importância de R$ 16.618.815,00, sendo R$ 15.468.815,00 de Receitas Correntes e 

R$ 1.150.000,00 de Receitas de Capital. 

Até o segundo quadrimestre o Município efetivou a seguinte arrecadação de recursos: 

Receitas  Orçamento   Arrecadado   dif  

Correntes       15.468.815,00           8.918.678,73      6.550.136,27  

Capital          1.150.000,00              123.317,67     1.026.682,33  

Total 16.618.815,00 9.041.996,40 7.576.818,60 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2017. 

 

Os recursos financeiros auferidos em cada exercício pelo Município de Bandeirante 

são aplicados nas ações identificadas nas peças orçamentárias anualmente aprovadas pelo 

Legislativo Municipal e regularmente sancionada como Lei pelo Executivo Municipal. 

No que corresponde ao Orçamento Público, as peças orçamentárias correspondentes ao 

Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual são elaboradas com a classificação 

orçamentária das receitas e despesas por fontes/destinações de recursos com o objetivo principal de 

identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. (Manual de Contabilidade Aplicado ao 

Setor Público, 6ª Edição) 



45 
 

No processo de elaboração do Orçamento Público a identificação da fonte/destinação 

nas receitas tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para realização de determinadas 

despesas e nas despesas tem a finalidade de indicar qual a origem dos recursos que estão sendo 

utilizados. 

Assim, a identificação por fonte/destinação do recurso identifica primariamente se os 

recursos são ordinários, com utilização livre entre a origem e a aplicação dos recursos para atender 

a quaisquer finalidades, ou se os recursos são vinculados, com utilização vinculada entre a origem 

e a aplicação dos recursos para atender a finalidades específicas estabelecidas em normas. 

A receita orçamentária constante da Lei Orçamentária do ano de 2017 apresenta-se na 

seguinte classificação de fonte/destinação de recursos: 

I – Entidade Prefeitura Municipal de Bandeirante: 

Fonte/Destinação de Recursos Valor 

0000 Recursos Ordinários 7.460.723,32 

0001 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.463.376,85 

0002 Receitas de Impostos e de transferências de Impostos - Saúde 2.157.924,83 

0016 CIDE 8.500,00 

0017 COSIP 50.000,00 

0018 Transferências do FUNDEB 60% 1.981.294,00 

0019 Transferências do FUNDEB 40% 548.706,00 

0022 Transferências de Convênios - Educação 422.600,00 

0024 Transferências de Convênios - Outros 806.500,00 

0043 Outras Especificações 27.500,00 

0054 Convênio de Multas de Trânsito - Militar 5.362,50 

0055 Convênio de Multas de Trânsito - Civil 5.362,50 

0056 Convênio de Multas de Trânsito - Prefeitura 5.775,00 

0058 Salário Educação 269.600,00 

0060 PNAE 53.500,00 

0061 PNATE 65.100,00 

Total 15.331.825,00 

 

II – Entidade Fundo Municipal de Assistência Social: 



46 
 

Fonte/Destinação de Recursos Valor 

0000 Recursos Ordinários 2.200,00 

0047 Apoio a Pessoa Idosa 8.850,00 

0048 Programa de Atenção a Criança 8.850,00 

0050 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 115.500,00 

0052 Outras Transferências do FNAS 93.850,00 

0063 Programa Bolsa Família 25.850,00 

Total 255.100,00 

 

III – Entidade Fundo Municipal de Saúde: 

Fonte/Destinação de Recursos Valor 

0002 Receitas de Impostos e de transferências de Impostos - Saúde 11.000,00 

0064 Atenção Básica 755.240,00 

0065 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 154.800,00 

0066 Vigilância em Saúde 43.800,00 

0067 Assistência Farmacêutica Básica 67.050,00 

Total 1.031.890,00 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2017. 

 

Após sancionada a Lei do Orçamento Anual é efetuada a Programação Financeira, o 

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação como 

subsídio indispensável ao controle do equilíbrio das contas públicas. 

Na execução do Orçamento Anual é necessário o controle das disponibilidades 

financeiras por fonte/destinação de recursos antes mesmo de se efetivar as despesas, de tal modo 

que o empenhamento será efetivado com a certeza de disponibilidade ao seu pagamento. 

Na execução igualmente são controlados os ingressos de receitas orçamentárias, sendo 

bimestralmente efetuado a limitação de empenho, se necessário, com o bloqueio de dotações 

correspondente aos recursos não recebidos. 

O Município recebe recursos financeiros a título de Transferências 

Intergovernamentais e Transferências Multigovernamentais das esferas de Governo Federal e 
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Estadual nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde para aplicação em despesas correntes 

objetivando o reforço das ações desenvolvidas, sendo: 

I – Na Assistência Social: 

a) Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para ações dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, do Centro de Referência de Assistência Social 

– CRAS e do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família – IGD BF e do Sistema Único de 

Assistência Social – IGD SUAS; 

b) Recursos da Secretaria de Estado de Assistência Social para ações dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV; 

II – Na Educação: 

a) Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as ações de 

Transporte Escolar – PNATE, Alimentação Escolar – PNAE, Salário Educação e Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB; 

b) Recursos da Secretaria Estadual de Educação para ações de Transporte Escolar; 

III – Na Saúde: 

a) Recursos do Fundo Nacional de Saúde para ações de Atenção Básica Fixa – PAB, 

de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, da Saúde da Família – PSF, do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família – NASF, da Saúde Bucal – PSB, da Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica – PMAQ, de Média e Alta Complexidade – MAC, de Próteses Dentárias, de 

Vigilância em Saúde, de Farmácia Básica e de Qualificação da Assistência Farmacêutica – 

QUALIFAR-SUS; e, 

b) da Secretaria de Estado de Saúde para ações de Atenção Básica Fixa – PAB, do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e de Próteses Dentárias. 

A 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público define a despesa 

pública como sendo o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o 

funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade, onde a Lei Federal nº 

4.320/1964 em seu art. 35 definem o conceito de Receita Orçamentária, sendo: 

“Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 

II – as despesas nele legalmente empenhadas.” 

A Despesa Orçamentária recebe uma classificação funcional em função e subfunção 

identificando a área de ação governamental a despesas será realizada. 
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A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria nº 42/1999 do então 

Ministério do Orçamento e Gestão, sendo composta de um rol de funções e subfunções prefixadas 

de utilização obrigatória para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a seguir: 

Função Subfunção 

01 – Legislativa 031 – Ação Legislativa 

032 – Controle Externo 

02 – Judiciária 061 – Ação Judiciária 

062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 

03 – Essencial à Justiça 091 – Defesa da Ordem Jurídica 

092 – Representação Judicial e Extrajudicial 

04 – Administração 121 – Planejamento e Orçamento 

122 – Administração Geral 

123 – Administração Financeira 

124 – Controle Interno 

125 – Normatização e Fiscalização 

126 – Tecnologia da Informação 

127 – Ordenamento Territorial 

128 – Formação de Recursos Humanos 

129 – Administração de Receitas 

130 – Administração de Concessões 

131 – Comunicação Social 

05 – Defesa Nacional 151 – Defesa Aérea 

152 – Defesa Naval 

153 – Defesa Terrestre 

06 – Segurança Pública 181 – Policiamento 

182 – Defesa Civil 

183 – Informação e Inteligência 

07 – Relações Exteriores 211 – Relações Diplomáticas 

212 – Cooperação Internacional 

08 – Assistência Social 241 – Assistência ao Idoso 

242 – Assistência ao Portador de Deficiência 
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243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 

244 – Assistência Comunitária 

09 – Previdência Social 271 – Previdência Básica 

272 – Previdência do Regime Estatutário 

273 – Previdência Complementar 

274 – Previdência Especial 

10 – Saúde 301 – Atenção Básica 

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 

304 – Vigilância Sanitária 

305 – Vigilância Epidemiológica 

306 – Alimentação e Nutrição 

11 – Trabalho 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador 

332 – Relações de Trabalho 

333 – Empregabilidade 

334 – Fomento ao Trabalho 

12 – Educação 361 – Ensino Fundamental 

362 – Ensino Médio 

363 – Ensino Profissional 

364 – Ensino Superior 

365 – Educação Infantil 

366 – Educação de Jovens e Adultos 

367 – Educação Especial 

368 – Educação Básica (4) 

13 – Cultura 391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 

392 – Difusão Cultural 

14 – Direitos da Cidadania 421 – Custódia e Reintegração Social 

422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 

423 – Assistência aos Povos Indígenas 

15 – Urbanismo 451 – Infraestrutura Urbana 

452 – Serviços Urbanos 
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453 – Transportes Coletivos Urbanos 

16 – Habitação 481 – Habitação Rural 

482 – Habitação Urbana 

17 – Saneamento 511 – Saneamento Básico Rural 

512 – Saneamento Básico Urbano 

18 – Gestão Ambiental 541 – Preservação e Conservação Ambiental 

542 – Controle Ambiental 

543 – Recuperação de Áreas Degradadas 

544 – Recursos Hídricos 

545 – Meteorologia 

19 – Ciência e Tecnologia 571 – Desenvolvimento Científico 

572 – Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 

573 – Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 

20 – Agricultura 601 – Promoção da Produção Vegetal 

602 – Promoção da Produção Animal 

603 – Defesa Sanitária Vegetal 

604 – Defesa Sanitária Animal 

605 – Abastecimento 

606 – Extensão Rural 

607 – Irrigação 

21 – Organização Agrária 631 – Reforma Agrária 

632 – Colonização 

22 – Indústria 661 – Promoção Industrial 

662 – Produção Industrial 

663 – Mineração 

664 – Propriedade Industrial 

665 – Normalização e Qualidade 

23 – Comércio e Serviços 691 – Promoção Comercial 

692 – Comercialização 

693 – Comércio Exterior 

694 – Serviços Financeiros 
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695 – Turismo 

24 – Comunicações 721 – Comunicações Postais 

722 – Telecomunicações 

25 – Energia 751 – Conservação de Energia 

752 – Energia Elétrica 

753 – Combustíveis Minerais (3) 

754 – Biocombustíveis (3) 

26 – Transporte 781 – Transporte Aéreo 

782 – Transporte Rodoviário 

783 – Transporte Ferroviário 

784 – Transporte Hidroviário 

785 – Transportes Especiais 

27 – Desporto e Lazer 811 – Desporto de Rendimento 

812 – Desporto Comunitário 

813 – Lazer 

28 – Encargos Especiais 841 – Refinanciamento da Dívida Interna 

842 – Refinanciamento da Dívida Externa 

843 – Serviço da Dívida Interna 

844 – Serviço da Dívida Externa 

845 – Outras Transferências (1) 

846 – Outros Encargos Especiais 

847 – Transferências para a Educação Básica (2) 

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª Edição, 2014. 

(1) Denominação alterada pela Portaria SOF no 37, de 16 de agosto de 2007 (D.O.U. de 

17.08.2007); 

(2) Incluída pela Portaria SOF no 37, de 16 de agosto de 2007 (D.O.U. de 17.08.2007); 

(3) Denominações alteradas pela Portaria SOF no 41, de 18 de agosto de 2008 (D.O.U. de 

19.08.2008); 

(4) Incluída pela Portaria SOF no 54, de 4 de julho de 2011 (D.O.U. de 05.07.2011) 
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A despesa da Lei Orçamentária do ano de 2017 foi fixada em R$ 16.618.815,00, sendo 

R$ 14.500.215,00 de Despesas Correntes, R$ 2.088.600,00 de Despesas de Capital e R$ 30.000,00 

de Reserva de Contingência, estando distribuídos os valores por função: 

Função Valor 

Legislativa 690.000,00 

Administração 1.623.400,00 

Segurança Pública 50.000,00 

Assistência Social 867.800,00 

Saúde 3.415.148,00 

Trabalho 108.000,00 

Educação 5.030.110,00 

Cultura 219.000,00 

Habitação 44.760,00 

Saneamento 220.000,00 

Agricultura 1.254.330,00 

Indústria 33.557,00 

Comércio e Serviços 40.000,00 

Transporte 2.326.910,00 

Desporto e Lazer 169.800,00 

Encargos Especiais 496.000,00 

Reserva de Contingência 30.000,00 

Total 16.618.815,00 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2017. 

 

A execução financeira da Lei Orçamentária do ano de 2017 até o Segundo Quadrimestre 

está assim representada: 

I – Receitas Orçamentárias 

Receitas Previsão 

Atualizada 

Arrecadadas A Realizar 

Impostos 380.000,00 260.367,32 119.632,68 

Taxas 87.400,00 48.318,12 39.081,88 
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CIDE 50.000,00 34.498,26 15.501,74 

Receita Patrimonial 119.200,00 145.304,35 -26.104,35 

Receita de Serviços 48.000,00 19.254,27 28.745,73 

Transferências Intergovernamentais 14.630.455,00 8.334.672,37 6.295.782,63 

Transferências de Convênios 71.500,00 31.547,36 39.952,64 

Multas e Juros de Mora 20.330,00 5.840,29 14.489,71 

Indenizações e Restituições 37.840,00 29.286,77 8.553,23 

Receita da Dívida Ativa 10.090,00 9.589,62 500,38 

Receitas Diversas 14.000,00 0,00 14.000,00 

Transferências de Capital 1.150.000,00 123.317,67 1.026.682,33 

Transferências Intergovernamentais 0,00 2.193,35 2.193,35 

Transferências de Convênios 1.150.000,00 121.124,32 1.028.875,68 

Total 16.618.815,00 9.041.996,40 7.576.818,60 

 

II – Despesas Orçamentárias 

Despesas Dotação 

Atualizada 

Empenhada Liquidada Paga 

Pessoal e Encargos Sociais 8.283.877,28 4.340.280,49 4.333.003,63 4.240.385,82 

Outras Despesas Correntes 6.949.215,69 4.907.305,96 3.549.782,92 3.322.745,29 

Investimentos 2.433.949,22 383.018,51 360.438,25 353.103,25 

Amortização da Dívida 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

Reserva de Contingência 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

Total 17.707.042,19 9.630.604,96 8.243.224,80 7.916.234,36 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2017. 

 

2.2.1 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 O Município precisa efetuar alteração e atualização da legislação 

tributária existente e da planta genérica de valores 

Objetivo Específico Implantar o Novo Código Tributário 

Ações - elaborar projetos de alteração da legislação tributária 
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- atualizar o cadastro imobiliário 

- elaborar e atualizar a planta genérica de valores 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área financeira visa estruturar o 

sistema orçamentário, financeiro e patrimonial do Município para como forma de planejamento da 

aplicação das políticas públicas em atendimento à prestação dos serviços à população. 
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3 – ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

3.1 – Área de Educação 

 

O Município de Bandeirante, por meio do Departamento de Educação inserido na 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, atua no processo de formação do 

ser humano e tem papel fundamental no desenvolvimento do Município. 

A função de governo educação no Município de Bandeirante desenvolve as 

modalidades de ensino infantil de creche, ensino infantil de pré-escolar, ensino fundamental, 

educação especial, educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino médio profissionalizante e 

educação superior com alunos regularmente matriculados e com frequência escolar, atendendo um 

público alvo de 636 estudantes identificados mor modalidade de ensino, a seguir: 

 

Fonte: Sistema Betha Escola do Departamento de Educação, 2017. 

 

O Município de Bandeirante no ano de 2000 apresentava uma taxa de analfabetismo da 

população de 15 anos ou mais de idade de 12,6% e no ano de 2010 uma taxa de 8,9%, de acordo 

com dados do IBGE Cidades. 

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, na área de educação, tem seus 

serviços apoiados pelos Conselhos Municipais, os quais indicam, orientam e fiscalizam as ações 
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realizadas e os gastos efetuados, aprovando ou reprovando as prestações de contas dos recursos da 

educação. 

A Lei Municipal nº 73/1997, de 22 de dezembro, institui o Sistema Municipal de 

Ensino do Município de Bandeirante, compreendendo as instituições de ensino infantil e 

fundamental mantidas pelo Poder Público Municipal, as instituições de ensino infantil criadas e 

mantidas pela iniciativa privada, a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de 

Educação. 

Em seu art. 3º da mesma legislação ao Conselho Municipal de Educação compete 

conjuntamente com o Poder Público Municipal: 

“I – baixar normas complementares para o Sistema Municipal de 

Ensino; 

II – autorizar bases curriculares; 

III – aprovar bases curriculares; 

IV – aprovar regimentos escolares; 

V – autorizar estabelecimentos de ensino; 

VI – fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino; e, 

VII – exercer outras atribuições que lhe forem conferidas.” 

O Decreto Municipal nº 43/2017, de 28 de abril, alterou o Decreto Municipal nº 

21/2017, de 13 de fevereiro, estando atualmente nomeados os seguintes membros do Conselho 

Municipal de Educação: 

I – Um representante da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Turismo 

Titular: Marlei Oliboni Lamb 

Suplente: Janaina Zarbielli Tonietto 

II – Um representante da Rede Estadual de Ensino 
Titular: Neli Teresinha Reolon Biasi 

Suplente: Vania Salete Demossi 

III – Um representante das APPs Municipais 
Titular: Miguel Junges 

Suplente: Gilmar Merlini 

IV – Dois representantes dos Profissionais da 

Educação da Rede Municipal de Ensino 

a) um do ensino fundamental 

b) um do ensino infantil 

Titular: Daniela Regina Bosing 

Suplente: Raquel Fabiana de Oliveira 

Titular: Geruza Izabel Manica 

Suplente: Jurandir Carlos Tonietto 

V – Um representante do Transporte Escolar Titular: Walney Biasi 
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Suplente: Pedro Formigueri 

VI – Dois representantes das Entidades Religiosas 

Titular: Juarez Gonzatti 

Suplente: Evandro Marina 

Titular: Daniel Zocolotto 

Suplente: Sirlei Machado 

 

A Lei Municipal nº 547/2007, de 20 de março, cria o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, com as seguintes 

competências: 

“I – acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação 

dos recursos do Fundo; 

II – supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da 

proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal com o objetivo de 

concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 

estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB; 

III – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 

relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; 

IV – emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do 

Fundo, que deverão ser disponibilizadas pelo Poder Público; e, 

V – outras atribuições que a legislação específica eventualmente 

estabeleça.” 

O Decreto Municipal nº 48/2017, de 05 de maio altera o Decreto Municipal nº 

35/2017, de 24 de março nomeando os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, sendo: 

I – Dois representante do Poder Executivo 

Municipal, sendo um representante da Secretaria 

Municipal de Educação, indicado pelo Poder 

Executivo Municipal 

Titular: Marlei Oliboni Lamb 

Suplente: Janaina Zarbielli Tonietto 

Titular: Maitê Cenci 

Suplente: Patricia Posser Hammes 

II – Um representante dos Professores das Escolas Titular: Daniela Regina Bosing 
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Públicas Municipais Suplente: Lucia Maria Anselmini 

III – Um representante dos Diretores das Escolas 

Públicas Municipais 

Titular: Jurandir Carlos Tonietto 

Suplente: Juleide Alves de Campos Basso 

IV – Um representante dos Servidores da Área 

Administrativa das Escolas Públicas Municipais 

Titular: Sandra Madalena Zucolotto 

Marchezan 

Suplente: Loreni Martini Cavassini 

V – Dois representantes dos Pais de Alunos das 

Escolas Públicas Municipais 

Titular: Giceli Simioni Munerolli 

Suplente: Miguel Jungues 

Titular: Gilmar Merlini 

Suplente: Cassiane Lardini 

VI – Dois representantes dos Estudantes da 

Educação Básica Pública 

Titular: Dieli Maiara da Rosa 

Suplente: Ederson Wolmut 

Titular: Karina Marcon 

Suplente: Anderson Teixeira 

VII – Um representante do Conselho Municipal de 

Educação 

Titular: Neli Teresinha Reolon Biasi 

Suplente: Vania Salete Demossi 

VIII – Um representante do Conselho Tutelar 
Titular: Eliete Bagnara Gonzatti 

Suplente: Sandra Turella Hoffmeister 

 

A Lei Municipal nº 386/2004, de 24 de junho que cria o Conselho Municipal do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE e do Programa de Apoio aos 

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação dos Jovens e Adultos com as seguintes 

competências: 

“I – Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação 

dos recursos do Fundo; 

II – Supervisionar a realização do Censo Educacional Anual; 

III – Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 

mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do 

Fundo; e, 

IV – Desincumbir-se de outras atividades7 atinentes aos assuntos ora 

instituídos no art. 1º deste ato.” 
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O Conselho Municipal do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – 

PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação dos Jovens 

e Adultos não está nomeado, sendo a última nomeação de membros por meio da edição do Decreto 

Municipal nº 80/2014, de 15 de setembro. 

A Lei Municipal nº 208/2001, de 12 de abril, cria o Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar – CAE com o objetivo de atuar na fiscalização do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, sendo que o Decreto Municipal nº 29/2017, de 23 de março nomeia 

os membros do Conselho a seguir: 

I – Um representante do Poder Executivo Municipal 
Titular: Regiane Dill Grizzon 

Suplente: Elisandra Demossi Previdi 

II – representantes das Entidades Docentes, Discentes e 

de Trabalhadores na Área de Educação 

Titular: Claudinei Cavassini 

Suplente: Zelci Benilde Nunes 

Bazzo 

Titular: Karina Marcon 

Suplente: Diele Maiara da Rosa 

III – Dois Representantes de Pais de Alunos 

Titular: Maristela Oliboni Wasen 

Suplente: Sandra Madalena 

Zucolotto Marchezan 

Titular: Eder Luiz Marcon 

Suplente: Janaina Zarbielli Tonietto 

IV – Dois Representantes indicados por Entidades Civis Organizadas 

a) Capela Santo Antônio de Bandeirante 
Titular: Odair José Pasquali 

Suplente: Walney Biasi 

b) Clube de Mães Encanto da Alegria 
Titular: Loiri Spies 

Suplente: Leida Lardini 

 

O Setor de Educação tem ainda as Associações de Pais e Professores das Escolas 

Municipais composta por pais ou responsáveis legais por alunos, professores e pessoas da 

Comunidade com as finalidades de: 

a) deliberar sobre todos os assuntos de interesse da comunidade escolar; 
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b) unir a comunidade, para numa ação conjunta, harmônica e planejada estruturar sua 

própria organização; 

c) zelar pela manutenção e conservação da escola, móveis, equipamentos e outros 

materiais que compõe o patrimônio escolar e da APP; e, 

d) administrar os recursos oriundos das subvenções doações e arrecadações da 

entidade. 

A Associação de Pais e Professores – APP da Escola Municipal Bandeirante foi 

fundada em 22 de maio de 1998. 

A Associação de Pais e Professores – APP da Escola Municipal Anita Garibaldi foi 

fundada em 08 de setembro de 1977. 

A Associação de Pais e Professores – APP do Centro de Educação Infantil Nosso 

Sonho foi fundada em 22 de outubro de 2012. 

A Lei Municipal nº 1.096/2015, de 20 de fevereiro instituiu os Conselhos Escolares 

constituídos por um representante da orientação educacional, um representante dos professores, um 

representante do grupo ocupacional operacional (serviços gerais) e quatro representantes de pais 

ou responsáveis por alunos. 

Os Conselhos Escolares serão um centro permanente de debate com articulação entre 

os vários setores da escola para atendimento das necessidades comuns e a solução de conflitos que 

possam interferir no funcionamento da escola e nos problemas administrativos e pedagógicos que 

esta enfrenta, com as diretrizes: 

“I. elaborar o seu Regimento: 

II. definir as diretrizes, prioridades e metas de ação da escola para 

cada período letivo, que deram orientar a elaboração do Plano Anual de Ações; 

III. elaborar e aprovar o Plano Anual de Ações, acompanhando sua 

execução; 

IV. avaliar o desempenho da escola, em face às diretrizes, prioridades e 

metas estabelecidas; 

V. decidir sobre os procedimentos relativos à integração com as 

Instituições Auxiliares da Escola, quando houver, e com outras Secretarias do 

Município; 
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VI. apreciar e deliberar sobre problemas de rendimento escolar dos 

alunos, indisciplina, infrequência e outros, de forma a diminuir a evasão e a 

repetência; 

VII. criar e garantir mecanismos de participação efetiva e democrática 

da comunidade escolar; 

VIII. arbitrar e propor alternativas sobre impasses de natureza 

administrativa e pedagógica, esgotadas as possibilidades de solução pela 

Direção Escolar; 

IX. traçar normas disciplinares para o funcionamento da escola – 

Regimento Interno – dentro dos parâmetros da legislação em vigor; 

X. divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes à 

qualidade dos serviços prestados pela Escola e resultados obtidos; 

XI. apreciar e aprovar alterações no Regimento Escolar; 

XII. convocar assembléias gerais da comunidade escolar ou dos seus 

segmentos; 

XIII. contribuir na definição do Calendário Escolar, no que competem à 

unidade escolar, observadas as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Turismo e a legislação vigente; e, 

XIV. apreciar e emitir parecer sobre desligamento de um ou mais 

membros do Conselho Escolar, quando do não cumprimento das normas 

estabelecidas em Regimento e ou procedimentos incompatíveis com a dignidade 

da função, encaminhando tal documento à Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Turismo.” 

 

3.1.1 – Educação Básica – Ensino Infantil e Fundamental 

 

O Município de Bandeirante possui três Escolas Municipais ofertando o ensino 

infantil, de creche e pré-escolar e o ensino fundamental, estando assim representada suas 

matrículas: 
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Fonte: IBGE Cidades. 

No ano de 2017, Programa Betha Escola do Departamento de Educação. 

 

A Escola Municipal Anita Garibaldi está localizada no Distrito de Prata e possui 

1.673m² de área edificada para atender 23 estudantes do ensino infantil de pré-escolar e 99 

estudantes do ensino fundamental, trabalhando nos períodos matutino e vespertino e possui ainda 

um laboratório de informática equipado, uma biblioteca e o Ginásio Escolar José Luiz Berti. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 

 

A Escola Municipal Bandeirante está localizada na sede do Município e possui 

2.854m² de área edificada para atender 289 estudantes do ensino fundamental, trabalhando nos 

períodos matutino e vespertino e possui igualmente um laboratório de informática equipado, uma 

biblioteca e o Ginásio Escolar José Bulla. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 

 

O Centro de Educação Infantil Nosso Sonho está localizada na sede do Município e 

possui 842m² de área edificada para atender 46 estudantes do ensino infantil de creche e 68 

estudantes do ensino infantil de pré-escolar. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 

 

No ano de 2017 a Rede Municipal de Ensino possui 65 profissionais visando atender as 

estruturas físicas das Escolas Municipais, sendo 03 Diretores Escolares, 03 Secretárias Escolares, 

01 Orientadora Educacional, 42 Professores, 11 Auxiliares de Serviços Gerais, inclusas as 

Merendeiras, 01 Vigia e 04 Motoristas de Transporte Escolar. 

Os serviços de transporte escolar municipal são disponibilizados a alunos e professores 

perfazendo uma quilometragem mensal de aproximadamente 21.000 km, os quais são prestados 

por frota municipal e contratação de terceirizados. 

Os serviços de alimentação escolar municipal são disponibilizados nas Escolas 

Públicas Municipais com aproximadamente 13.300 refeições mensais elaboradas por merendeiras 

pertencentes ao Quadro Geral de Pessoal do Município e com a aquisição de produtos alimentícios 

em comércio local, regional e da agricultura familiar. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB é um índice utilizado pelo 

Governo Federal com o objetivo de auferir e monitorar a qualidade dos sistemas de ensino 

públicos a partir da combinação entre fluxo e aprendizagem escolar. 

O Município de Bandeirante no ano de 2015, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

apresentou o IDEB com índice de 6,8, o Estado de Santa Catarina apresentou IDEB de 6,1 e o 

Brasil apresentou IDEB de 5,5. 
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Fonte: INEP. 

 

No comparativo apresentado no quadro acima, o Município de Bandeirante apresenta 

boa pontuação de IDEB que é reflexo dos padrões de qualidade da educação ofertados. 

Para o ano de 2017 a meta projetada para o Município de Bandeirante é de 5,7, a 

seguir: 

IDEB Observado Metas Projetadas 

Esfera de 

Governo 

Série 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Brasil 5º 4,6 5,0 5,2 5,5 4,2 4,6 4,9 5,2 - - 6,0 

 9º 4,0 4,1 4,2 4,5 3,7 3,9 4,4 4,7 - - 5,5 

Santa 

Catarina 

5º 5,1 5,7 5,9 6,1 4,7 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,4 

9º 4,3 4,7 4,3 4,9 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,8 6,0 

Bandeirante 5º 5,2 5,4 7,0 6,8 - 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 

9º 4,8 - 5,0 - - 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 

Fonte: INEP. 

 

3.1.2 – Educação Especial 

 

O ensino especial é ofertado a 09 estudantes com necessidades de atendimentos 

educacionais especializados por deficiência intelectual que não possam ser beneficiados pela 
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inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens 

pessoais resultantes de deficiências ou de incapacidades, onde estes estudantes são matriculados na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE do Município de São Miguel do Oeste. 

O ensino especial é ainda ofertado a 03 estudantes com necessidades de atendimentos 

educacionais especializados por deficiência auditiva que igualmente não possam ser beneficiados 

pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem 

desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou de incapacidades, onde estes estudantes são 

matriculados na Associação de Pais e Amigos dos Surdos – APAS do Município de São Miguel do 

Oeste. 

Nestas situações das entidades da APAE e da APAS, o Município de Bandeirante 

efetua o acompanhamento mensal da frequência e desempenho dos estudantes, realiza repasses de 

recursos financeiros às entidades por meio da celebração de Termos de Cooperação e ainda 

disponibiliza transporte escolar intermunicipal de ida e volta aos estudantes, colaborando para 

melhor comodidade dos alunos e das famílias e contribuindo para assiduidade escolar. 

 

3.1.3 – Educação de Jovens e Adultos 

 

A educação de jovens e adultos atende um público de 05 estudantes, sendo 

encaminhados ao Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA localizado no Município de São 

Miguel do Oeste, onde o Município de Bandeirante contribui com o transporte escolar 

intermunicipal. 

 

3.1.4 – Ensino Médio 

 

No Município de Bandeirante, o ensino médio é ofertado pela Escola Estadual de 

Educação Básica Hélio Wasun. O Município contribui com os serviços de transporte escolar onde 

recebe recursos financeiros do Governo do Estado para contratação, organização e disponibilização 

dos serviços. 

Abaixo apresentamos um histórico das matrículas da Escola Estadual de Educação 

Básica Hélio Wasun: 
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Fonte: IBGE Cidades. 

No ano de 2017, Escola Estadual de Educação Básica Hélio Wasun. 

 

Podemos claramente observar no quadro acima que a procura pelo ensino médio na 

Escola Estadual de Educação Básica Hélio Wasun é decrescente. 

Existe 01 estudante cursando o ensino médio no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI. 

O ensino médio profissionalizante possui 09 estudantes, sendo 02 estudantes 

matriculados na Associação Casa Familiar Rural Guaraciaba e 07 estudantes matriculados na 

Cooperativa dos Estudantes do Centro de Educação Profissional Getúlio Vargas – 

COOPERVARGAS, cursando o ensino médio profissionalizante na área de técnico em 

agropecuária, onde o Município de Bandeirante por meio do Programa Bolsa de Ensino Médio 

Profissionalizante de Técnico em Agropecuária repassa até 50% do valor da mensalidade escolar a 

cada estudante matriculado e que comprove a regularidade na frequência. 

Existem mais 02 estudantes cursando o ensino médio profissionalizante no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, onde um está matriculado no Curso de Eletricista 

e outro está matriculado no Curso de Segurança do Trabalho. 

 

3.1.5 – Ensino Superior 
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O ensino superior possui 22 estudantes atendidos na Universidade do Oeste de Santa 

Catarina – UNOESC, onde o Município contribui disponibilizando os serviços de transporte 

escolar intermunicipal para deslocamento de ida e volta. 

Ainda no ensino superior o Município possui 02 estudantes atendidos na FAI 

Faculdades de Itapiranga, localizada no Município de Itapiranga, onde o Município auxilia 

financeiramente parte do transporte escolar intermunicipal terceirizado pelos próprios estudantes. 

As ações e serviços de educação no Município de Bandeirante são financiados com 

recursos das três esferas de governo, sendo: 

“I – o Governo Federal com repasses mensais de recursos financeiros do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação, do Salário Educação, do Programa de Alimentação Escolar, do Programa de Transporte 

Escolar e outros recursos com repasses eventuais; 

II – o Governo Estadual com repasses mensais de recursos financeiros do Transporte 

Escolar Estadual; e, 

III – o Município de Bandeirante com repasses mensais de recursos financeiros 

ordinários vinculados à educação de acordo com a legislação vigente.” 

A Lei Municipal nº 1.120/2015, de 10 de junho aprova o Plano Municipal de Educação 

de Bandeirante com vigência de 10 anos contendo as seguintes diretrizes: 

“I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação; 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 

valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - estabelecimento de metas de aplicação dos recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos profissionais da educação; e, 
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X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental.” 

Em seu art. 3º a mesma legislação trata que as metas previstas no Plano Municipal de 

Educação serão cumpridas no período de 10 anos, sendo elas: 

Meta 01: Universalizar a Educação Infantil até o ano de 2016 ampliando a oferta de 

vagas a fim de atender 100% das crianças com idade de 04 a 05 anos e mais 50% das crianças de 

até 03 anos até o final da vigência deste Plano; 

Meta 02: Universalizar o Ensino Fundamental de 09 anos para toda a população de 06 

a 14 anos de idade e garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa na idade 

recomendada até o último ano de vigência do Plano Municipal de Educação; 

Meta 03: Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 

17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste plano, a taxa líquida de matrículas no 

Ensino Médio para 85%; 

Meta 04: Universalizar, para a população de 04 a 17 anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à Educação Básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados; 

Meta 05: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental; 

Meta 06: Oferecer Educação em Tempo Integral, de forma gradativa de, no mínimo, 

25% dos alunos da Educação Básica, matriculados nas escolas públicas, até o final da vigência do 

Plano; 

Meta 07: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais 

para o IDEB: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 2023 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental  6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 

Anos Finais do Ensino Fundamental  5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 

Ensino Médio  4,4 4,7 5,1 5,2 5,4 
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Meta 08: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos de modo a 

alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano; 

Meta 09: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais de idade 

para 93,5% até 2017 e, até o final da vigência deste Plano, reduzir em 50% a taxa de analfabetismo 

funcional; 

Meta 10: Fomentar a implantação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

Meta 11: Elevar a taxa dos munícipes com o Ensino Superior, em especial a melhoria 

na qualidade da oferta e expansão em incentivo a continuidade dos estudos; 

Meta 12: Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, 

no prazo de um ano de vigência deste Plano, Política Municipal de formação inicial e continuada, 

com vistas à valorização dos profissionais da Educação, assegurando que todos os professores e 

professoras da Educação Básica e suas modalidades possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, bem como a 

oportunização, pelo Poder Público, de periódica participação em cursos de formação continuada; 

Meta 13: Incentivar a formação em 75% dos professores da Educação Básica em nível 

de pós-graduação até o último ano de vigência deste Plano, e garantir a todos os profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualização dos sistemas de ensino; 

Meta 14: Valorizar os profissionais do Magistério da Rede Pública de Educação 

Básica, assegurando no prazo de 03 anos a reestruturação do Plano de Carreira, Cargos e 

Remuneração, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final da vigência deste Plano; e, 

Meta 15: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, em 

consonância com a União, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto – PIB do 

Município no 5º ano de vigência deste Plano e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do 

decênio. 

As respectivas metas estão sendo acompanhadas e monitoradas periodicamente com 

reuniões da equipe técnica e equipe de monitoramento e avaliação, com assessoramento do técnico 

do FNDE Professor Odymar Olívio Bombassaro. 

 

3.1.6 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 
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Na área de educação o Município de Bandeirante enfrenta os seguintes problemas: 

Problema 1 O Município de Bandeirante não tem a prestação de serviços de creche em 

tempo integral 

Objetivo Específico Implantar os Serviços de Creche em Tempo Integral no Centro de Educação 

Infantil 

Ações - ampliar, reestruturar e reformar a edificação 

- equipar os espaços ao pleno funcionamento dos serviços 

- realizar a contratação de profissionais da educação 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 2 O Centro de Educação Infantil não possui local adequado para a prática de 

atividades esportivas e recreativas das crianças 

Objetivo Específico Edificar Quadra Poliesportiva no Centro de Educação Infantil 

Ações - edificar uma quadra poliesportiva 

- equipar os espaços com os materiais adequados e necessários ao pleno 

desenvolvimento de práticas esportivas e recreativas 

- realizar a contratação de profissionais da educação 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 3 O Centro de Educação Infantil não possui parque infantil adequado para a 

prática recreativas das crianças 

Objetivo Específico Edificar o Parque Infantil no Centro de Educação Infantil 

Ações - edificar um parque infantil 

- equipar a nova edificação com equipamentos adequados e necessários ao 

pleno desenvolvimento de práticas esportivas e recreativas 

- realizar a contratação de profissionais da educação 

- contratar serviços especializados 
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Prioridade Baixa 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 4 A Escola Municipal Anita Garibaldi possui espaços em desuso por serem 

pequenos, como a salas dos banheiros, professores, direção e secretaria, 

sendo inadequadas ao bom atendimento dos alunos, pais, professores e 

comunidade em geral 

Objetivo Específico Implementar os Serviços de Educação na Escola Municipal Anita Garibaldi 

Ações - ampliar, reestruturar e reformar a edificação existente 

- equipar os espaços com os materiais adequados e necessários ao pleno 

desenvolvimento educacional 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 5 A Escola Municipal Bandeirante necessita de cercado delimitando a área 

total da escola, a edificação necessita de troca do piso, portas, janelas, forro, 

relhados e afins. Os equipamentos e mobiliários da edificação da Escola e 

do parque infantil estão obsoletos. Faltam salas de aula. 

Objetivo Específico Implementar os Serviços de Educação na Escola Municipal Bandeirante 

Ações 

 

- ampliar a edificação 

- reestruturar o espaço físico da edificação 

- reformar espaços internos e externos da edificação 

- cercar a área de terras da escola 

- equipar os espaços com os materiais adequados e necessários ao pleno 

desenvolvimento educacional 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 6 A Escola Municipal Bandeirante não tem local para realizar as 
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apresentações escolares 

Objetivo Específico Edificar o Auditório na Escola Municipal Bandeirante 

Ações - elaborar e executar projeto de edificação de auditório na Escola Municipal 

Bandeirante 

- equipar os espaços com os materiais adequados e necessários ao pleno 

desenvolvimento educacional 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Baixa 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 7 A Escola Municipal Bandeirante não tem o pátio da entrada com 

pavimentação adequada 

Objetivo Específico Implantar Obras de Pavimentação na Escola Municipal Bandeirante 

Ações - elaborar e executar projeto de pavimentação no pátio de entrada da Escola 

Municipal Bandeirante 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Baixa 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 8 No Ginásio Escolar José Bulla da Escola Municipal Bandeirante está com o 

telhado danificado com telhas quebradas e com o piso da quadra de esporte 

deteriorado 

Objetivo Específico Reformar o Ginásio Escolar José Bulla da Escola Municipal Bandeirante 

Ações - elaborar e executar projetos de reforma do Ginásio Escolar 

- elaborar cronogramas de manutenções gerais 

- equipar os espaços com os materiais adequados e necessários ao pleno 

desenvolvimento educacional 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 
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Problema 9 As Escolas Públicas Municipais não estão adequadas às normas do Corpo 

de Bombeiros Militar 

Objetivo Específico Adequar as Edificações Escolares junto ao Corpo de Bombeiros Militar 

Ações - elaborar, aprovar e executar os projetos de adequação às normas junto ao 

Corpo de Bombeiros Militar 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 10 Os profissionais da Rede Municipal de Educação necessitam de 

qualificação profissional 

Objetivo Específico Qualificar os Profissionais da Rede Municipal de Ensino 

Ações - realizar capacitações de professores 

- realizar capacitações dos demais profissionais da educação 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 11 Necessidade de troca de alguns veículos pertencentes a Frota Municipal de 

Educação de Veículos de Passageiros e Utilitários 

Objetivo Específico Modernizar a Frota de Veículos de Passageiros e Utilitários 

Ações - adquirir veículos novos 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 12 As Escolas Públicas Municipais necessitam de manutenção urgente nas suas 

edificações 

Objetivo Específico Reformar as Edificações Escolares 

Ações - elaborar e executar projetos de reformas das edificações existentes 

- elaborar cronogramas de manutenções gerais das edificações existentes 
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- equipar os espaços com os materiais adequados e necessários ao pleno 

desenvolvimento educacional 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 13 Os estudantes precisam de mais incentivos para se manterem motivados à 

vida escolar, serem assíduos, explorarem seus potenciais e continuarem seus 

estudos, além de respeitarem as regras internas, professores, direção e 

patrimônio escolar 

Objetivo Específico Ampliar o Programa de Incentivo e Valorização do Estudante 

Ações - distribuição de prêmios de incentivo escolar 

- distribuição de uniforme e material didático e escolar 

- oportunizar viagens de estudo, passeios, cinema, apresentações e outros 

- implantar e implementar programa saúde bucal, saúde da mulher, saúde do 

homem, entre outros 

- oportunizar informação aos alunos por ensino híbrido e outros 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 14 As Escolas Públicas Municipais estão com seus materiais escolares e 

didáticos ultrapassado, deteriorado e em pouca qualidade e quantidade 

Objetivo Específico Implementar as Bibliotecas Escolares 

Ações - compra de livros de todas as áreas 

- compra de material didático e escolar 

- oportunizar informação aos alunos por outros meios 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 
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Problema 15 O Município necessita de auxiliar os estudantes de todas as idades a 

concluir os ensinos da educação básica, média e de graduação 

Objetivo Específico Incentivar a Conclusão do Ensino Básico, Médio e de Graduação 

Ações - adquirir e distribuir material didático 

- disponibilizar transporte 

- auxiliar com bolsas de ensino 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta e Média 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 16 Existe a necessidade de nomeação dos membros do Conselho Municipal do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE e do 

Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação 

dos Jovens e Adultos 

Objetivo Específico Promover o Controle Social na Área de Educação 

Ações - efetuar a nomeação dos membros do Conselho Municipal 

- efetuar regulamentação necessária 

- elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área de educação visa ampliar a oferta 

da educação em todas as modalidades, buscando contribuir com o desenvolvimento de cada 

indivíduo e erradicar o analfabetismo no Município. 
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3.2 – Área de Recursos Humanos 

 

O Município de Bandeirante possui um Quadro Geral de Servidores composto por 

Cargos Eletivos, Cargos de Provimento Efetivos, Cargos de Provimento de Emprego Público, 

Cargos de Provimento em Comissão, todos instituídos por legislação municipal, assim 

distribuídos: 

Cargo Eletivo Qtde 

Prefeito 01 

Vice-Prefeito 01 

Membro de Conselho Tutelar 05 

Total 07 

 

Cargos Comissionados Qtde 

Controlador Geral do Município 01 

Secretário de Administração 01 

Secretário da Fazenda 01 

Secretário da Agricultura, Indústria e Comércio 01 

Secretário de Transportes, Obras e Urbanismo 01 

Secretário de Saúde e Saneamento 01 

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 01 

Secretário de Assistência Social e Habitação 01 

Diretor de Departamento de Administração 01 

Diretor de Departamento de Educação 01 

Diretor de Departamento de Esportes 01 

Diretor de Departamento de Agricultura 01 

Diretor de Departamento de Saúde 01 

Diretor de Departamento de Assistência Social 01 

Diretor de Departamento de Habitação 01 

Diretor de Unidade Escolar 03 

Secretário Escolar 03 

Assessor de Assuntos Comunitários 02 
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Gerente de Escola 02 

Diretor Adjunto DMER 01 

Diretor Adjunto das Estradas Vicinais 01 

Diretor Adjunto de Departamento de Administração 01 

Diretor Adjunto do Departamento de Educação 01 

Diretor Adjunto do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo 01 

Diretor Adjunto do Departamento de Agricultura 01 

Diretor Adjunto do Departamento de Saúde 01 

Diretor Adjunto do Departamento de Assistência Social 01 

Diretor Adjunto de Escola 01 

Chefe de Gabinete 01 

Diretor de Departamento de Saneamento 01 

Advogado – Assessor Geral 01 

Diretor de Departamento de DMER 01 

Diretor de Departamento de Cultura e Turismo 01 

Gestor Municipal de Convênios 01 

Diretor Municipal de Contratos e Licitações 01 

Diretor de Departamento da Fazenda 01 

Diretor de Departamento de Indústria e Comércio 01 

Diretor de Departamento de Obras 01 

Diretor de Departamento de Transportes 01 

Diretor de Departamento de Urbanismo 01 

Total 46 

 

Cargos Efetivos Qtde 

Enfermeiro 01 

Médico PSF 02 

Engenheiro Civil 01 

Engenheiro Agrônomo 01 

Médico Veterinário 01 
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Contador 01 

Enfermeiro 01 

Médico 01 

Odontólogo 40 horas 02 

Odontólogo 20 horas 02 

Psicólogo 01 

Assistente Social 01 

Instrutor de Esportes 02 

Técnico em Contabilidade 01 

Técnico Agrícola 01 

Tesoureiro 01 

Auxiliar Administrativo 14 

Auxiliar de Enfermagem 04 

Auxiliar de Odontologia 04 

Vigilante Sanitário 02 

Fiscal de Obras 01 

Fiscal de Tributos 01 

Auxiliar de Biblioteca 01 

Agente Comunitário de Saúde 11 

Auxiliar de Serviços Gerais 25 

Motorista 17 

Telefonista 03 

Recepcionista 03 

Vigia 06 

Operador de Máquinas 13 

Mecânico 01 

Encanador 01 

Professor para Educação Infantil 42 

Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 42 

Professor de Disciplinas Especiais dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

138 
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Professor de Educação Especial da Educação Básica 12 

Orientador Educacional 14 

Professor de Educação Básica 102 

Farmacêutico 02 

Assistente Social do CRAS 01 

Psicólogo do CRAS 01 

Auxiliar Administrativo do CRAS 01 

Nutricionista 01 

Coordenador do CRAS 01 

Auxiliar de Creche 04 

Segundo Professor 02 

Psicólogo 01 

Bioquímico 01 

Orientador Social 01 

Farmacêutico Bioquímico 01 

Fisioterapeuta 01 

Controlador Interno 01 

Agente de Combate às Endemias 01 

Total 497 

 

Emprego Público Qtde 

Assistente Social 01 

Educador Físico 01 

Fisioterapeuta 01 

Fonoaudiólogo 01 

Nutricionista 01 

Total 05 

Fonte: Setor de Pessoal, 2017. 

 

Os servidores municipais são regidos pelo Regime Jurídico Único por meio da Lei 

Municipal nº 175/2000 e suas alterações, o qual regra as situações que envolvem o agente público 
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investido em cargo público, como o provimento, vacância, remoção, nomeação e posse, estágio 

probatório, faltas no serviço, estabilidade, readaptação, desenvolvimento funcional, vencimento, 

entre outras situações. 

No estágio probatório o servidor público municipal é avaliado pelo seu Secretário 

imediato, sendo que os trabalhos burocráticos são efetuados pelos membros da Comissão 

Municipal de Avaliação de Estágio Probatório dos Servidores Públicos Municipais. 

Os servidores da área de educação possuem ainda seu Plano de Carreira, Cargos e 

Remuneração do Pessoal do Magistério Público Municipal atualizado pela Lei Municipal nº 

1.093/2014. 

O Município de Bandeirante atualmente não possui Regime Próprio de Previdência 

Social contribuindo com o Regime da Previdência Geral Social nos moldes da Lei Federal nº 

8.213, de 24 de julho de 1991 e suas alterações. 

O Regime Próprio de Previdência Social esteve vigente no Município de 1997 à 1999, 

onde fora instituído pela Lei Municipal nº 72, de 22 de dezembro de 1997 e extinto pela Lei 

Municipal nº 168, de 17 de dezembro de 1999. 

Os Cargos Eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito tem ingresso no serviço público por 

meio de eleições municipais, onde em resumo para o candidato deverá cumprir os requisitos 

mínimos exigidos por Lei e estar filiado a um partido político. 

Em específico ao caso dos membros de Conselho Tutelar o art. 133 da Lei Federal nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 e suas alterações, Estatuto da Criança e do Adolescente, identifica 

como requisitos mínimos para candidatura a eleições de membro do Conselho Tutelar a 

reconhecida idoneidade moral, a idade superior a vinte e um anos e a residência no Município. 

A investidura em cargo ou emprego público está previsto no art. 37 da Constituição 

Federal de 1988 e dependerá de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

seja para ingresso na administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, 

Estados e Municípios. 

A contratação administrativa para exercício de funções públicas poderá ser efetuada 

após aprovação em processo seletivo igualmente previsto na Carta Constitucional, a qual ainda 

dependerá de legislação municipal que defina em que casos são cabíveis as contratações. 

Assim, vale destacar a diferença entre cargo público e função pública, sendo que Hely 

Lopes Meirelles conceitua cargo público como sendo: 
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 “o lugar instituído na organização do serviço público com denominação 

própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio 

correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma 

estabelecida em lei.” 

E ainda, Meirelles define função pública como sendo: 

“a atribuição ou o conjunto de atribuições que a Administração confere a 

cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados 

servidores para a execução de serviços eventuais, sendo comumente 

remunerada através de pro labore.” 

 

3.2.1 – Composição do Quadro Geral de Servidores Públicos 

 

No primeiro semestre do ano de 2017 o Município de Bandeirante tem a composição 

do Quadro Geral de Servidores, a seguir: 

Cargo Agentes Públicos 

Prefeito  1 

Vice-Prefeito  1 

Membro de Conselho Tutelar 5 

Controlador Geral do Município 1 

Secretário Municipal 7 

Diretor de Departamento 1 

Diretor de Unidade Escolar 3 

Secretário Escolar 3 

Chefe de Gabinete 1 

Advogado Assessor Geral 1 

Gestor Municipal de Convênios 1 

Diretor Municipal de Contratos e Licitações 1 

Engenheiro Civil 1 

Engenheiro Agrônomo 1 

Contador 1 

Enfermeiro  1 
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Médico 1 

Odontólogo 40 horas 1 

Odontólogo 20 horas 1 

Psicólogo 1 

Assistente Social 1 

Instrutor de Esportes 20 H 2 

Técnico Agrícola 1 

Tesoureiro 1 

Auxiliar Administrativo 11 

Auxiliar de Enfermagem 2 

Auxiliar de Odontologia 2 

Fiscal de Tributos  2 

Auxiliar de Biblioteca 1 

Agente Comunitário de Saúde 11 

Auxiliar de Serviços Gerais 24 

Motorista  16 

Recepcionista 2 

Vigia 1 

Operador de Máquinas 10 

Mecânico  1 

Encanador 1 

Farmacêutico 20H 2 

Assistente Social do CRAS 1 

Psicólogo do CRAS 1 

Nutricionista 40 H 1 

Assistente Social - NASF 1 

Fisioterapeuta - NASF 1 

Nutricionista - NASF 1 

Psicóloga - NASF 1 

Fisioterapeuta 20H 1 
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Orientador Social 1 

Auxiliar de Creche 3 

Professores 48 

Segundo Professor 3 

Orientador Educacional 3 

Total 191 

 Fonte: Setor de Pessoal, 2017. 

 

O provimento nos cargos públicos ou funções públicas estão assim distribuídos: 

 

Fonte: Setor de Pessoal, 2017. 

 

Ainda, os provimentos estão assim dispostos por Secretaria: 
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Fonte: Setor de Pessoal, 2017. 

 

No ano de 2017 o Município de Bandeirante possui 45% do Quadro Geral de Pessoal 

com Curso Superior, são 86 servidores que representam um indicador de qualidade do quadro 

funcional uma vez que oferta serviços mais eficazes e de qualidade para a sociedade. 

 

3.2.2 – Remunerações e Vantagens Estatutárias 

 

Os Cargos Eletivos e os Cargos Comissionados de Secretários Municipais percebem 

subsídio e a remuneração de cada Agente Público Efetivo, Contratado ou de Emprego Público é 

composta por vencimento do Cargo Público para o qual foi nomeado mais as vantagens de cada 

cargo ou exercício de funções, estando assim representa a variação das remunerações dos Agentes 

Públicos: 
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Fonte: Setor de Pessoal, 2017. 

 

Vale salientar que na questão dos 11 Agentes Públicos sem remuneração estão 

identificados aqueles Agentes que estão usufruindo vantagem estatutária ou benefícios da 

Previdência Social. 

O Município de Bandeirante possui uma demanda crescente de mão-de-obra para 

prestação dos serviços públicos tendo em vista um considerável aumento de matrículas na área de 

ensino básico infantil na área de educação, a criação de novos programas essenciais nas áreas de 

saúde e assistência social e demanda de prestação de serviços de manutenção rodoviária e 

atendimento às propriedades rurais, bem como complexidade dos processos e aumento da 

burocracia no setor público: 
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Fonte: Setor de Pessoal, 2017. 

*No ano de 2017 a quantidade de Agentes Públicos é do primeiro semestre. 

 

O Município de Bandeirante apresenta um passivo no que diz respeito a concessão das 

vantagens estatutárias de Licença Prêmio e Férias somadas a 338 meses a serem concedidas a 160 

Agentes Públicos. 

 

Fonte: Setor de Pessoal, 2017. 

 

O Município de Bandeirante apresenta um histórico de horas extras que dispendem 

anualmente os seguintes valores: 
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Fonte: Setor de Pessoal, 2017. 

*No ano de 2017 as horas extras corresponde ao primeiro semestre. 

 

O reajuste das remunerações é garantia constitucional no art. 37, observando o 

seguinte: 

“X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º 

do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 

geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” 

No Município de Bandeirante as remunerações são reajustadas anualmente no mês de 

março, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apresentando a seguinte série 

histórica de reajustes das remunerações do funcionalismo público de Bandeirante em comparação 

ao reajuste do Salário Mínimo Nacional: 
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Fonte: Setor de Pessoal, 2017. 

 

3.2.3 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 O Regime Jurídico Único do funcionalismo público está defasado 

Objetivo Específico Atualizar o Arcabouço Legal do Funcionalismo Público 

Ações - elaborar e implantar novo Estatuto dos Servidores Público Municipais 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal e Federal 

 

Problema 2 Faltam incentivos estatutários à permanência no Serviço Público Municipal 

de Bandeirante, incentivo à continuidade nos estudos, capacitação dos 

servidores por parte do poder público voltada à qualificação profissional 

visando melhor prestação dos serviços públicos e para motivação pessoal no 

trabalho e instrução e distribuição dos equipamentos de proteção individual 
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– EPI a todos os servidores 

Objetivo Específico Instituir o Plano de Carreira para o Serviço Público em Geral 

Ações - elaborar e implantar projeto de Plano de Carreira 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal e Federal 

 

Problema 3 Passivo relacionado a concessão de férias e licença prêmio 

Objetivo Específico Conceder Férias e Licenças Prêmio 

Ações - elaborar escala de concessão de férias em atraso 

- elaborar escala de concessão de licença prêmio em atraso 

- elaborar escala de concessão anual das vantagens 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal e Federal 

 

Problema 4 Horas extras excessivas nas áreas de agricultura, pecuária e rodoviário 

Objetivo Específico Diminuir a Quantidade das Horas Extras 

Ações - efetuar contratação de mais servidores de provimento efetivo 

- realizar serviços de máquinas atendendo um cronograma diário de trabalho 

elaborado de acordo com a carga horária dos servidores efetivos 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área do trabalho visa garantir a 

qualidade na prestação dos serviços públicos colocados à disposição da Comunidade e atender a 

um certo grau de satisfação pessoal, profissional e financeira dos servidores públicos municipais. 
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3.3 – Área de Indústria, Comércio e Prestação de Serviços 

 

A Lei Municipal nº 302/2002, de 25 de setembro, dispõe sobre incentivo econômico e 

fiscal a empresas que se instalarem ou ampliarem suas atividades no Município de Bandeirante. 

Tal legislação tem o objetivo de desenvolvimento econômico e social. 

Ainda, a Lei Municipal nº 302/2002 em seu art. 7º instituiu a Comissão de 

Desenvolvimento Econômico Municipal – CODEM com o intuito de avaliar e emitir parecer sobre 

o pedido de incentivo, identificando: 

“a) probabilidade do sucesso do empreendimento; 

b) incentivos viáveis de concessão; 

c) caráter de continuidade, com vista à tecnologia empregada; 

d) necessidade de análise técnica especializada do projeto, caso for 

considerado complexo; e, 

e) considerações convenientes para apreciação do Executivo.” 

Na avaliação das solicitações enquadráveis na presente Lei, serão considerados pelos 

membros do Conselho, prioritariamente, projetos em função de: 

“ a) quantidade de novos empregos diretos gerados; 

b) projetos industriais; 

c) volume de utilização de matéria-prima local; 

d) empreendimento pioneiro; 

e) investimentos, inadiáveis, para suporte de operacionalização da empresa; 

f) a agregação de novas empresas diretamente vinculadas a atividade da proponente; 

g) mercado favorável à expansão iminente e contínua; 

h) experiência dos empreendedores na atividade; e, 

i) tecnologia empregada.” 

Igualmente a legislação trata dos compromissos de ambas as partes, sendo resguardado 

a legislação vigente e a doutrina concernente para cada concessão. 

A Lei Municipal nº 735/2009, de 06 de novembro altera a Lei Municipal nº 302/2002 

identificando que entende-se como empresa, todo o agricultor residente e domiciliado no 

Município de Bandeirante, no pleno exercício das funções agrícolas em todos seus níveis, ficando 

garantido ao mesmo todos os benefícios e privilégios das legislações supras. 

A mesma legislação altera o art. 4º passando a ter a seguinte redação: 
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“a) isenções de tributos municipais pelo prazo de até dez anos; 

b) isenções de tributos municipais sobre a construção, ampliação e 

reformas de obras e instalações; 

c) concessão parcial dos serviços de infraestrutura necessários às 

edificações de instalação ou ampliação, compreendendo terraplenagem, fretes, 

carretos, aterro, serviços de entulhos, rede de água, energia elétrica, telefonia, 

iluminação pública e demais serviços de máquinas e equipamentos 

indispensáveis a efetiva concretização dos investimentos; 

d) elaboração de projeto arquitetônico; 

e) elaboração de projetos hidráulicos, elétricos e telefônicos; 

f) serviços de Assessoria e Consultoria para execução de operações 

financeiras e de edificações; 

g) doação de brita, pó de brita, pedrisco e pedras para calçamento e 

meio-fio; 

h) doação parcial de materiais de construção necessários às edificações 

constantes dos projetos aprovados; 

i) permuta de área de terras para a localização da empresa; 

j) doação ou cessão temporária gratuita de linha telefônica; 

k) doação e/ou Concessão Real de Uso de bens imóveis destinados às 

empresas que se instalarem ou ampliarem suas atividades; e, 

l) locação de móveis e imóveis necessários às instalações da referida 

beneficiada por período determinado.” 

Vale ressaltar que a mesma legislação identifica que para as doações em valores 

inferiores a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) somente será exigida a apresentação da 

documentação constante das letras c, d, e, f, g e h. 

O Decreto Municipal nº 34/2017, de 23 de março nomeia os membros da Comissão de 

Desenvolvimento Econômico Municipal sendo comporta pelo Senhor Eder Luiz Marcon, Senhora 

Marlei Oliboni Lamb, Senhor Osvaldo Levi Christmann, Senhor Marcos Roberto Grizzon e 

Senhora Patricia Posser Hammes. 

 

O Movimento Econômico do Município e sua Representatividade 
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O Município de Bandeirante tem assim representada sua série histórica dos valores do 

movimento econômico: 

 

Fonte: Fazenda Pública Estadual, 2017. 

*Nota 1: O ano de 2016 apresenta uma prévia dos valores tendo em vista que a Fazenda Pública 

Estadual ainda está com os dados em processamento. 

 

No período apresentado no quadro acima, pode ser observado o crescimento no 

movimento econômico do Município de Bandeirante e, inclusive, o primeiro crescimento 

significativo que ocorreu no ano de 2013, com um percentual de aumento de 28% em relação ao 

ano anterior, ou seja, um salto de mais de dez milhões que contribuiu e muito para o retorno dos 

recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS aos cofres municipais. 

A série histórica do Crescimento fica assim representada: 

Ano Crescimento 

1998 3% 

1999 32% 

2000 9% 

2001 18% 

2002 22% 
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2003 27% 

2004 16% 

2005 -5% 

2006 -9% 

2007 4% 

2008 -5% 

2009 31% 

2010 19% 

2011 21% 

2012 5% 

2013 28% 

2014 20% 

2015 22% 

2016* 12% 

Fonte: Fazenda Pública Estadual, 2017. 

*Nota 1: O ano de 2016 apresenta uma prévia do percentual de crescimento tendo em vista que a 

Fazenda Pública Estadual ainda está com os dados em processamento. 

 

No ano de 2015 o percentual de representatividade dos segmentos no total do valor do 

movimento econômico é de 56% para a agropecuária, de 36% para a indústria, de 4% para os 

serviços e de 4% para o comércio, assim representados: 
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Fonte: Fazenda Pública Estadual, 2017. 

 

O Município de Bandeirante possui 103 empresas cadastradas junto ao Setor Tributário 

e em atividade, sendo: 

 

Fonte: Fazenda Pública Municipal, 2017. 

 

Dentre as 47 empresas prestadoras de serviços, estão instalados no Município de 

Bandeirante a instituição da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados São Miguel 

– Sicoob São Miguel atuando como agência bancária, o Banco do Brasil SA e a Caixa Econômica 
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Federal como Postos de Atendimento, servindo de apoio financeiro inclusive às empresas 

instaladas no Município. 

 

3.3.1 – Segmento de Agropecuária 

 

O Município de Bandeirante possui ações de incentivos a empresas quando de sua 

instalação ou ampliação de suas atividades, sendo concedidos por meio da Lei Municipal nº 

302/2002 que dispõe sobre o incentivo econômico e fiscal a empresas que se instalarem ou 

ampliarem suas atividades no Município com vistas a contribuir com o desenvolvimento 

econômico e social local. O incentivo deve ser solicitado por meio de Projeto apresentado ao 

Executivo Municipal, sendo avaliado por membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico 

Municipal se em atendimento a critérios de geração de empregos e renda e retorno a comunidade, 

sendo posteriormente encaminhada a proposta por meio de legislação específica ao Legislativo 

Municipal. 

Tal legislação fora atualizada pela Lei Municipal nº 735/2009 que considerou que todo 

Agricultor residente e domiciliado no Município e em pleno exercício das funções agrícolas 

igualmente será entendido como Empresa. 

A legislação ainda, reestabeleceu isolada ou cumulativamente os incentivos: 

“a) Isenções de tributos municipais pelo prazo de até dez anos; 

b) Isenções de tributos municipais sobre a construção, ampliação e 

reformas de obras e instalações; 

c) Concessão parcial dos serviços de infraestrutura necessários às 

edificações de instalação ou ampliação, compreendendo terraplenagem, 

fretes, carretos, aterro, serviços de entulhos, rede de água, energia elétrica, 

telefonia, iluminação pública e demais serviços de máquinas e 

equipamentos indispensáveis a efetiva concretização dos investimentos; 

d) Elaboração de projeto arquitetônico; 

e) Elaboração de projetos hidráulicos, elétricos e telefônicos; 

f) Serviços de Assessoria e Consultoria para execução de operações 

financeiras e de edificações; 

g) Doação de brita, pó de brita, pedrisco e pedras para calçamento e meio-

fio; 
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h) Doação parcial de materiais de construção necessários às edificações 

constantes dos projetos aprovados; 

i) Permuta de área de terras para a localização da empresa; 

j) Doação ou cessão temporária gratuita de linha telefônica; 

k) Doação e/ou Concessão Real de Uso de bens imóveis destinados às 

empresas que se instalarem ou ampliarem suas atividades; e, 

l) Locação de móveis e imóveis necessários às instalações da referida 

beneficiada por período determinado.” 

 

O Município de Bandeirante possui a atividade de agropecuária agregando valor 

econômico, onde a movimentação do comércio agrícola e pecuário representa 56% dos valores do 

movimento econômico total, a seguir apresentados anualmente: 

 

Fonte: Fazenda Pública Estadual, 2017. 

 

3.3.2 – Segmento de Indústria 

 

O Município de Bandeirante possui a Área Industrial denominada João Manoel de 

Freitas com uma área de terras de 9,15 há, contendo cinco Lotes Industriais, localizada na SC-492, 

no acesso de entrada do Município. 

O Lote Industrial nº 01 possui área de terras de 37.803m² estando instalada a empresa 

Visão Móveis Indústria, Comércio e Transportes Ltda em funcionamento com o ramo de atividade 

moveleira. 
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Foi no ano de 2010 que o Poder Público Municipal iniciou os trabalhos de 

disponibilização da área de terras do Lote Industrial nº 01 na época a empresa Visão Móveis Ltda 

para exploração da atividade moveleira, sendo inaugurada em maio de 2014. 

O Lote Industrial nº 02 possui área de terras de 4.803m² sem empresa instalada. 

O Lote Industrial nº 03 possui área de terras de 5.015m² sem empresa instalada. 

O Lote Industrial nº 04 possui área de terras de 8.734m² estando instalada a empresa 

Junior Antenor Oliboni ME em funcionamento com o ramo de na atividade de artefatos e produtos 

de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e congêneros, com início das atividades em fevereiro de 

2011. 

O Lote Industrial nº 05 possui área de terras de 35.126m² sem empresa instalada. 

Existem outras indústrias ativas e em funcionamento que não estão localizadas na Área 

Industrial, mas na sede do Município e em algumas localidades do meio rural. 

O Município de Bandeirante possui a empresa Companhia Energética Rio das Flores, 

popularmente reconhecida como barragem, com a atividade de exploração da atividade de geração 

de energia elétrica, em funcionamento desde janeiro de 2010, localizada no Rio das Flores, na 

Linha Prata. 

Ainda, o Município possui a empresa Companhia Energética Bandeirante, igualmente 

popularmente reconhecida como barragem, com a atividade de exploração da atividade de geração 

de energia elétrica, em funcionamento desde junho de 2011, localizada no Rio das Flores, na Linha 

Prata. 
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Fonte: Google Earth. 

 

A área da indústria no ano de 2015 tem a segunda maior representatividade nos valores 

do movimento econômico municipal, com 37% do total. Esse cenário é devido a um crescimento 

de aproximadamente 51% do movimento econômico comparado ao ano anterior, sendo reflexo das 

instalações das novas indústrias. 

 

Fonte: Fazenda Pública Estadual, 2017. 
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Vale destacar que o crescimento de aproximadamente 51% se deve especificamente as 

indústrias de energia elétrica e moveleira, observado no acompanhamento do desempenho dos 

segmentos, a seguir: 

 

Fonte: Fazenda Pública Estadual, 2017. 

 

3.3.3 – Segmento de Comércio 

 

No ano de 2015 a área de comércio representa 4% do total dos valores do movimento 

econômico do Município, a seguir: 

 

Fonte: Fazenda Pública Estadual, 2017. 

 

3.3.4 – Segmento de Prestação de Serviços 
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No ano de 2015 a área de prestação de serviços representa 4% do total dos valores do 

movimento econômico do Município, a seguir: 

 

Fonte: Fazenda Pública Estadual, 2017. 

 

3.3.5 – Trabalho e Emprego 

 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o Município de Bandeirante 

evoluiu 8,7% em oferta de empregos formais num período de 10 anos, sendo no ano de 2007 com 

315 empregos e no ano de 2016 com 345 empregos, assim apresentando a série histórica do 

período: 
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Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2017. 

 

Vale observar que no ano de 2013 o Município fechou o ano com a maior alta de 363 

empregos formais. 

Ainda, a faixa etária com maior número de empregos formais é de 30 a 39 anos com 

105 empregos, a seguir: 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2017. 

 

De acordo com dados extraídos do Sistema Público de Emprego e Renda, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, o Município de Bandeirante fechou o ano de 2015 com 336 

empregos formais, sendo 166 homens e 170 mulheres, assim distribuídos: 
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Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2017. 

 

O Município de Bandeirante contribui continuamente com a qualificação da mão-de-

obra local com ações de disponibilização de transporte intermunicipal a munícipes que estiverem 

matriculados e atestarem frequência em Cursos considerados como de fomento ao trabalho, como 

técnico em informática, técnico em manutenção de computadores, segurança do trabalho, auxiliar 

administrativo e photo shop, tecnoway formação profissional, inglês, gestão comercial, mecânico 

em manutenção geral, informática, entre outros. 

 

3.3.6 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 O Município de Bandeirante tem diminuição constante da sua população 

dado a emigração para outros Municípios, apresenta baixo IDH, baixa 

qualificação profissional, baixa renda per capita, alto índice de empregos 

informais e evasão de compras para as cidades vizinhas 

Objetivo Específico Fomento à Instalação de Novas Indústrias, Fortalecimento do Comércio e 

Prestação de Serviços Local 

Ações No segmento da Indústria: 

- elaborar projetos de instalação de novas indústrias identificando local, 

ramo de atividade, possibilidade dos incentivos, captação de recursos de 
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terceiros 

- elaborar projetos de diversificação das atividades industriais 

- promover a qualificação da mão-de-obra local 

- contratar serviços especializados e colocar a disposição 

No segmento do Comércio e Prestação de Serviços: 

- elaborar projetos de instalação de novas empresas identificando local, 

ramo de atividade, possibilidade dos incentivos, captação de recursos de 

terceiros 

- promover a qualificação da mão-de-obra local 

- elaborar projeto de estratégias de fomento ao comércio local 

- contratar serviços especializados e colocar a disposição 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual, Federal, de Terceiros 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área da indústria, comércio, prestação 

de serviços e agroindústria tem a finalidade de potencializar a produção de bens e serviços com 

vistas no desenvolvimento econômico e social local. 
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3.4 – Área de Agricultura 

 

A Lei Municipal nº 17/1997, de 31 de janeiro institui o Programa de Incentivo 

Agrícola no Município de Bandeirante com o objetivo de corresponder ao nível máximo de 

agregação das ações desenvolvidas para a consecução dos objetivos do Governo Municipal, 

visando modernização da organização agrária e a preservação dos recursos aturais e renováveis em 

todo o território municipal. 

A Lei Municipal nº 798/2010, de 22 de junho institui o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural atuando sobre todas as políticas públicas municipais ligadas diretamente à 

agricultura, sempre estando orientado pela perspectiva do desenvolvimento local sustentável, 

baseado na agricultura de economia familiar, na preservação e recuperação do meio ambiente, 

valorização das potencialidades econômicas locais e microrregionais, respeitando gênero e geração 

e as relações sociais, sendo suas de competências: 

“I – promover, de forma democratizante, o debate sobre o modelo de 

desenvolvimento rural mais adequado para o Município de Bandeirante, visando 

a elaboração de políticas para um desenvolvimento humanamente justo e, 

ecológica e economicamente sustentável; 

II – definir as prioridades das ações do Executivo Municipal para o 

meio rural; 

III – definir as metas para o Plano Plurianual, e para a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, no tocante ao meio rural; 

IV – elaborar, mediante amplo debate com as organizações dos 

agricultores familiares, e demais segmentos do setor, a proposta orçamentária do 

Município para o meio rural; 

V – acompanhar e avaliar as ações do Executivo relativo ao meio rural; 

VI – promover a articulação e a integração com as demais áreas da 

Administração Municipal e com entidades e segmentos afins sobre as ações 

destinadas direta e indiretamente ao meio rural; 

VII – promover debates, assegurando a participação dos agricultores 

familiares, sobre políticas de investimento no meio rural, tendo como baliza o 

desenvolvimento sustentável; 
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VIII – acompanhar e avaliar o serviço de assistência técnica e extensão 

rural – ATER destinado ao meio rural, mantido pela Prefeitura, ou com esta 

conveniado; 

IX – pensar um programa de formação e capacitação profissional dos 

agricultores familiares, com destaque para a produção, beneficiamento e 

comercialização; 

X – acompanhar e avaliar a execução orçamentária concernente ao 

meio rural; 

XI – elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

XII – apoiar programas de capacitação aos agricultores familiares do 

Município; e, 

XIII – elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural – 

PMDR.” 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural não tem nomeado seus membros. 

Identificado Município de Pequeno Porte, Bandeirante é considerado ainda como 

essencialmente agrícola ou essencialmente rural tendo em vista que possui uma área territorial 

rural de 143,69km² correspondendo a aproximadamente 98% da área territorial total do Município. 

 

Fonte: Setor de Engenharia, 2017. 

 

Outro fator importante que identifica Bandeirante como sendo Município 

essencialmente agrícola é a representatividade que o segmento agricultura tem na economia local. 

A Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina, no ano de 2015, aponta que Bandeirante 
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movimentou cerca de 33,5 milhões de reais em produtos advindos da agricultura, seja em 

comercialização da produção e derivados de origem animal, seja da produção vegetal ou da 

extração e comercialização da madeira, que representaram 56% do movimento econômico total do 

Município. 

 

Fonte: Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina, 2017. 

 

Na área rural o Município possui em média 680 pequenas propriedades com uma 

média de 15 hectares de terras por família de agricultores que desenvolvem a prática da agricultura 

familiar como fonte geradora de renda e com a comercialização de seus produtos no comércio 

local e regional. No ano de 2017 o Município possui 1.171 inscrições de Cadastro de Produtor 

Primário junto da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina para comercialização com 

Bloco de Produtor Rural. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura, 2017. 

 

As produções se dão de acordo com as possibilidades do relevo em áreas de 

agricultura, pastagens e campos, florestas e reflorestamentos e estão assim dispostas: 

 

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, 2017. 
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Dados do IBGE Cidades identificaram que o Município de Bandeirante no ano de 2010 

tinha uma população de 1.975 pessoas na área rural correspondendo a 68% do total da população 

do Município, sendo 1.047 homens e 928 mulheres. 

 

Fonte: Dados do IBGE Cidades. 

 

Nesse contexto, as potencialidades das propriedades rurais e sua representação na 

produção da agricultura familiar estão representadas na produção animal, vegetal, aquicultura, 

horticultura e artesanal. 

 

3.4.1 – Produção de Origem Animal 

 

O Município de Bandeirante apresenta sua produção de origem animal subdividida em 

de grande, de médio e de pequeno porte, a seguir representada: 
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Fonte: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável da FECAM. 

 

A produção de derivados de origem animal por quantidade de leite, mel de abelha e 

ovos de galinha apresenta as seguintes quantidades: 
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Fonte: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável da FECAM. 

 

O valor de produção dos derivados de origem animal pelas quantidades de leite, mel de 

abelha e ovos de galinha apresenta os seguintes valores: 

 

Fonte: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável da FECAM. 
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3.4.2 – Produção de Origem Vegetal 

 

O Município de Bandeirante tem sua produção de origem vegetal subdividida em de 

lavoura temporária e lavoura permanente. 

A produção vegetal do Município está assim representada: 
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Fonte: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável da FECAM. 

 

O valor de produção vegetal do Município de Bandeirante representa os seguintes 

valores: 

 

 

Fonte: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável da FECAM. 

 

Conforme dados extraídos do Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal 

Sustentável da FECAM, no ano de 2015 o Município tinha a produção da lavoura permanente e a 

produção das maiores lavouras temporárias assim representadas: 
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Produção da Lavoura Permanente ton há R$ 

Uva 80 10 120.000,00 

Laranja 300 20 135.000,00 

    

Produção da Lavoura Temporária ton há R$ 

Milho          11.160  1900 4.856.000,00 

Fumo                180  100 960.000,00 

Cana-de-Açúcar            1.400  20 210.000,00 

Mandioca            1.000  50 100.000,00 

Fonte: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável da FECAM. 

 

3.4.3 – Produção de Aquicultura 

 

A aquicultura no Município de Bandeirante está assim representada: 

 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

O valor de produção de aquicultura do Município representa os seguintes valores: 
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Fonte: IBGE Cidades. 

 

3.4.4 – Produção de Horticultura 

 

O Município de Bandeirante identificou que possui propriedades rurais com produção 

em pequena escala que estão gerando uma expectativa boa no mercado local e regional que 

merecem atenção e potencialização de recursos para alavancar as produções, como por exemplo as 

atividades de fruticultura, floricultura, olericultura e silvicultura. 

Ainda, as Escolas Municipais fazem uso dos produtos da agricultura familiar, 

oferecendo merenda escolar de boa qualidade, consequentemente contribuindo com o aumento da 

produção e complementação de renda às famílias. 

Existem propriedades rurais com atividades produção orgânica que não permitem o uso 

de produtos químicos sintéticos prejudiciais para a saúde humana e para o meio ambiente 

produzindo alimentos com qualidade superior e maior valor agregado da produção. 

 

3.4.5 – Produção Artesanal 

 

A produção artesanal no Município de Bandeirante ainda é atividade exclusiva da área 

rural e se dá por meio de processos não industriais, em pequena escala e com características 

tradicionais ou regionais próprias. 
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Destacamos as produções de massas, pães, cucas, bolos e bolachas, suco, vinho e 

vinagre, açúcar mascavo, melado, chimias, geléias, queijos, embutidos, cuia, vassoura, brinquedos 

em madeira, dentre outros. 

Essas produções em pequena escala igualmente merecem incentivo e investimento de 

recursos. 

 

3.4.6 – Microbacias 

 

As microbacias do Município de Bandeirante são a Rio das Flores: Salto das Flores, 

Saracura, Santo Antônio e Castelo Branco, a Rio Índio: entre Rios e Três Passos, o Arroio Grápia 

II: Dois Coqueiros, Rosário e Barra Grande e o Arroio Grápia I: Distrito de Grápia, Linha Taraíra, 

Linha Cascudo, Linha 15 de novembro, Linha Pitanga, de acordo com os dados de Saneamento do 

Microbacias 2, do trabalho realizado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina – EPAGRI, assim caracterizadas: 

 Arroio Bandeirante 

- Área: 38,03 km2 

- Comunidades:  Assentamento, Flor da Serra, General Osório, Hélio Wasun, Reno e Sertão 

Alegre 

- Número de propriedades rurais: 120 

- Distância da sede do município: 5 km 

- Nome do rio principal: ARROIO BANDEIRANTE  

- Nome dos afluentes: Arroio do Reno e Rio Famoso 

- Principais cultivos:  Milho, Fumo, Pastagens, Mandioca, Laranja e Produtos de subsistência 

- Principais criações:  Bovinocultura de Leite, Bovinocultura de Corte, Suinocultura, Piscicultura, 

Avicultura de Corte, Apicultura 

- Número de famílias: 127 

- Número de beneficiados: 127 (periféricos: 97 famílias, em transição 2: 19 famílias, 

consolidados: 03 famílias, patronais: 01 família, renda não agrícola: 02 famílias, empregados 

rurais: 05 famílias, indígenas: 00 família, total:127 famílias) 

- Pontos Fortes: Quantidade de água, existência de matas nativas, presença de rios, sangas, fontes 

de água e reflorestamento. 

http://www.microbacias.sc.gov.br/cmm2/searchMicrobacia.do?CDMICROBACIA=215
http://www.microbacias.sc.gov.br/cmm2/searchMicrobacia.do?CDMICROBACIA=216


118 
 

- Pontos Fracos: Falta de acesso à água, falta de qualidade da água, uso excessivo de agrotóxicos, 

ausência de mata ciliar, solos degradados, topografia (relevo) acidentado, má destinação dos 

dejetos animais e do lixo, falta de saneamento básico, desmatamento, baixa instrução e 

conscientização sobre educação ambiental e baixa efetividade das ações. 

- Prioridades: Disponibilidade de água, melhoria do saneamento básico, redução e/ou eliminação 

do uso de agrotóxicos, manejo e conservação do solo, recuperação e conservação da flora, 

qualidade da água. 

 

 Lageado dos Porcos 

- Área: 21,5 km2 

- Comunidades: Getúlio Vargas e Novo Encantado 

- Número de propriedades rurais: 160 

- Distância da sede do município: 5 km 

- Nome do rio principal: LAGEADO DOS PORCOS  

- Nome dos afluentes: Sanga Tupi e Sanga Guarani 

- Principais cultivos: Milho, Fumo, Pastagens, Mandioca, Laranja e Produtos de subsistência 

- Principais criações:  Bovinocultura de Leite, Bovinocultura de Corte, Suinocultura, Piscicultura, 

Avicultura de Corte e Apicultura 

- Número de famílias: 160 

- Número de beneficiados: 160 (periférico: 114 famílias, transição i: 14 famílias, consolidados: 10 

famílias, patronais: 03 famílias, renda não agrícola: 13 famílias, empregados rurais: 06 famílias, 

indígenas: 00 famílias, total:160 famílias) 

- Pontos Fortes: Quantidade de água, existência de matas nativas, presença de rios, córregos, 

sangas e fontes de qualidade. 

- Pontos Fracos: Falta de acesso a água, falta de qualidade e quantidade da água, uso excessivo de 

agrotóxicos, ausência de mata ciliar, solos degradados, topográfica (relevo) acidentado, má 

destinação dos dejetos animais e do lixo, falta de saneamento básico, desmatamento, baixa 

instrução e conscientização sobre educação ambiental e baixa efetividade das ações. 

- Prioridades: Água poluída e falta de proteção, solo degradado e erosão, falta de saneamento 

básico, uso indiscriminado de agrotóxicos, falta de água potável, destino dos dejetos animais 

inadequados. 
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 Rio das Flores/Peperi 

- Área: 30,84km 2 

- Comunidades:  Linha Prata e Linha Riqueza do Oeste 

- Número de propriedades rurais: 98 

- Distância da sede do município: 9km 

- Nome dos principais rios e seus afluentes: 

- Rios:  Rio das Flores e Rio Peperi 

- Afluente: Arroio Tateto 

- Principais culturas: Milho, Fumo, Mandioca, Laranja e Produtos de subsistência 

- Principais criações: Bovinocultura de Leite, Bovinocultura de Corte, Suinocultura e Avicultura 

de Corte 

- Número de famílias: 154 famílias  

- Número de beneficiados: 90 famílias (periféricos: 40 famílias, transição 1: 27 famílias, transição 

2: 10 famílias, consolidados: 8 famílias, empregados rurais: 5 famílias, total: 90 famílias) 

- Pontos Fortes: Água em quantidade, mata nativas, reflorestamento, sistema comunitário de 

distribuição de água. 

- Pontos Fracos: Água desprotegida, manejo inadequado do solo, destino inadequado dos dejetos, 

destino inadequado do lixo, saneamento básico insuficiente. 

- Prioridades: Água desprotegida, manejo inadequado do solo, destino inadequado do lixo, uso 

incorreto de agrotóxicos e desmatamento. 

 

 Arroio Tateto/Grápia 

- Área: 32,25 km 2 

- Comunidades: Linha Gaspar Dutra e Linha Adolfo Ziguelli 

- Número de propriedades rurais: 88 

- Distância da sede do município: 7 km 

- Nome dos principais rios e seus afluentes: Rio das Flores e Rio Peperi 

- Afluentes: Arroio Tateto e Arroio Grápia 

- Principais culturas: Milho, Fumo, Mandioca, Feijão e produtos de subsistência 

- Principais criações: Bovinocultura de Leite, Bovinocultura de Corte, Suinocultura e Avicultura 
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de Corte 

- Número de famílias: 92 Famílias 

- Número de beneficiados: 77 Famílias (periféricos: 30 famílias, transição 1: 27 famílias, transição 

2: 11 famílias, consolidados: 09 famílias, total: 77 famílias) 

- Pontos Fortes: Quantidade de água, matas nativas, reflorestamento e preservação da fauna. 

- Pontos Fracos: Água desprotegida, manejo inadequado do solo, pouca mata ciliar, destino 

inadequado do lixo, queimadas, destino inadequado dos dejetos, uso excessivo de agrotóxicos, 

saneamento básico insuficiente e baixa conscientização ambiental. 

- Prioridades: Água desprotegida, manejo inadequado do solo, uso incorreto de agrotóxicos, 

destino inadequado do lixo, desmatamento e destino inadequado dos dejetos. 

 

O mapa a seguir apresenta a Hidrografia do Município, a Bacia do Perímetro Urbano e 

as Microbacias II: 

 

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, 2011. 

 

3.4.7 – Programas Municipais de Incentivo à Produção 
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O Município de Bandeirante possui legislações próprias com o objetivo de incentivo à 

produção da propriedade rural e consequentemente a permanência do homem no meio rural. 

Como já observado a Lei Municipal nº 17/1997 incentiva a propriedade rural e 

contribuir com a agricultura familiar. 

A Lei Municipal nº 1.027, de 29 de novembro de 2013, instituiu o Incentivo 

Agropecuário em Horas Máquinas às famílias que possuírem Bloco de Notas de Produtor Rural em 

Atividade no Município e com comprovado movimento econômico registrado em comercialização 

de produtos, de acordo com os critérios estabelecidos na mesma lei. 

Em resumo, na área de agricultura do Município de Bandeirante as propriedades rurais 

são incentivadas com a disponibilização dos programas de horas máquinas, melhoramento 

genético e sementes de pastagens. 

Ainda o Município tem o Contrato de Programa nº 01 assinado com o Consórcio 

Intermunicipal de Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento 

Loca do Extremo Oeste de Santa Catarina – CONSAD com o objetivo de outorga de contratação 

de serviços médicos veterinários, agrônomos e técnico em alimentos para fins de procedimentos 

dos serviços de inspeção, legalização de unidades e produtos de origem vegetal, com serviços de 

técnicos de alimentos, atendendo a legalização para a comercialização, visando mais uma vez 

fomentar e fortalecer a produção das atividades de agricultura familiar. 

 

3.4.8 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Existe a necessidade de disponibilizar mais incentivos as propriedades 

rurais com consultorias, com programas de horas máquinas, de inseminação 

artificial, distribuição de sementes e insumos agrícolas, mudas e outros, 

existe a necessidade de incentivar a sucessão familiar na propriedade rural, 

existe a contaminação do solo por meio do uso de fertilizantes e agrotóxicos 

nas atividades agrícolas e pecuárias e existe a necessidade de combater a 

contaminação originária dos dejetos de animais 

Objetivo Específico Ampliar os Programas de Incentivos Agropecuários 

Ações - levantar dados para estudo de viabilidade de novos programas de 

incentivos à propriedades rurais e ampliar os programas existentes 
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- adequar a legislação vigente 

- promover capacitação dos indivíduos que trabalham no meio rural 

- promover projetos de incentivos de diversificação das culturas agrícolas 

nas propriedades rurais 

- promover serviços administrativos com o objetivo de auxiliar na resolução 

de problemas nas propriedades rurais 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal 

 

Problema 2 Existe propriedades rurais com as estradas e pátios internos precários ao 

trânsito e escoamento da produção 

Objetivo Específico Executar Melhorias Viárias Internas nas Propriedades Rurais 

Ações - executar serviços de máquinas para alargamento, manutenção, 

pavimentação primária e drenagem pluvial nas propriedades rurais 

- aquisição de materiais necessários a prestação dos serviços de 

alargamento, manutenção, pavimentação primária e drenagem pluvial na 

propriedades rurais 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta, Média 

Recursos Municipal 

 

Problema 3 Há uma necessidade constante de aquisição novas máquinas e/ou 

substituição de máquinas obsoletas que compõe a Frota Municipal dos 

Serviços Agropecuários 

Objetivo Específico Renovar a Frota Municipal dos Serviços Agropecuários 

Ações - adquirir máquinas novas, mais modernas, econômicas e eficientes 

- alienar as máquinas obsoletas 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 
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Problema 4 Existe a necessidade de cadastramento e controle das propriedades rurais, 

de suas produções e de suas famílias e falta acompanhamento e 

assessoramento às famílias das propriedades rurais independente da linha de 

produção 

Objetivo Específico Incentivar a Agroindústria Local 

Ações - cadastrar as propriedades rurais e suas produções 

- cadastrar as famílias das propriedades rurais 

- disponibilização de capacitação das famílias 

- promover projetos de incentivos de diversificação da atividade 

agropecuária nas propriedades rurais 

- promover incentivos de instalações de novas agroindústrias ou ampliação 

das atividades das existentes 

- disponibilizar materiais necessários às produções 

- contratar software de dados 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta, Média 

Recursos Municipal, Estadual 

 

Problema 5 Não existe a nomeação dos membros do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural 

Objetivo Específico Promover o Controle Social no Setor de Agropecuária 

Ações - efetuar a nomeação dos membros do Conselho Municipal 

- efetuar regulamentação necessária 

- elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área da agricultura tem a finalidade de 

apoiar as famílias na exploração das atividades nas propriedades rurais. 
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3.5 – Área de Infraestrutura 

 

A Lei Municipal nº 912/2011, de 16 de dezembro que institui o Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social de Bandeirante em seu art. 36 institui o Programa de Infraestrutura 

com o objetivo de melhoria na qualidade de vida da população buscando a integração da área 

urbana com área rural, com os objetivos de promover a integração das áreas rural e urbana, 

melhorar a infraestrutura da área rural, garantir a melhoria das vias urbanas e estradas municipais e 

implantar um sistema de saneamento básico, tendo como medidas prioritárias: 

“I – melhoria e alargamento das estradas municipais; 

II – ampliação da pavimentação das ruas e abertura de novas vias; 

III – implantação de passeios públicos e adequação dos espaços 

públicos de acordo com a Lei de Acessibilidade; 

IV – articulação para ampliação dos serviços de internet; 

V – melhoria e ampliação da iluminação pública; 

VI – captação de recursos par construção de capela mortuária; 

VII – implantação de programas de construção de cisternas; 

VIII – melhoria do abastecimento de água no interior; 

IX – implantação de programas de instalação de fossas, filtros e 

sumidouros individuais nas residências principalmente na área rural; 

X – aumento da frequência da coleta de lixo na área urbana e 

implantação de coleta no interior; 

XI – melhoria da limpeza urbana.” 

O Plano Diretor do Município de Bandeirante elaborado nos anos de 2010 e 2011 

considerou uma extensão total de malha viária de 623,5 Km, sendo 600 km para a área rural e 23,5 

km para a área urbana. 

Nos anos de 2015 e 2016 houve um trabalho realizado por servidores do Município 

que atualizaram e confeccionaram o Mapa Rodoviário Municipal com base nos dados do 

levantamento aerofotogramétrico da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável – SDS, realizado entre os anos de 2010, 2011 e 2012 e em levantamentos realizados 

“in loco” com equipamentos apropriados que identificaram que a malha viária rural diminuiu 

expressivamente para 300,2 Km e a malha viária urbana permaneceu em 23,5 Km, totalizando uma 

malha rodoviária total de 323,7 Km. 
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A responsabilidade de manutenção do total de malha rodoviária de 323,7 km existente 

no Município de Bandeirante é de aproximadamente 98% do Município e 2% do Governo do 

Estado de Santa Catarina e estão assim distribuídas: 

Jurisdição Via Principal Via Secundária Via de Ligação 

das 

Propriedades 

Via Urbana Total km 

Estadual 6,5 km 0 km 0 km 0 km 6,5 km 

Municipal 49,6 km 81,7 km 162,4 km 23,5 km 317,2 km 

Total 56,1 km 81,7 km 162,4 km 23,5 km 323,7 km 

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Mapa Rodoviário Municipal, 2016. 

 

A redução de 50% da quilometragem da malha viária rural se deu com o passar dos 

anos pelo êxodo rural, compra e venda das propriedades rurais onde muitas propriedades foram 

abandonadas e outras foram adquiridas pelos vizinhos e transformadas em pastagens e/ou 

reflorestamentos. 

O mapa do Município de Bandeirante contendo as vias principais, secundárias, de 

ligação às propriedades rurais, inclusive com a identificação das comunidades, estão assim 

dispostas: 
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Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Mapa Rodoviário Municipal, 2016. 

 

3.5.1 – Pavimentação da Malha Viária Urbana e Rural 

 

A economia do Município de Bandeirante é baseada principalmente na agricultura uma 

vez que movimenta sozinha aproximadamente 56% dos valores do movimento econômico com o 

cultivo de subsistência das pequenas propriedades rurais, onde o escoamento da produção agrícola 

e pecuária da agricultura familiar depende diretamente da conservação da malha rodoviária. 

Igualmente dependem das condições de boa trafegabilidade os serviços de transporte 

escolar e de pacientes em tratamento de saúde, o transporte coletivo de pessoas, o transporte 

autônomo e a movimentação diária de usuários e visitantes em seus deslocamentos. 

O Município de Bandeirante tem em uso uma política permanente de conservação da 

malha rodoviária para boa trafegabilidade, inclusive dispendendo de recursos para execução de 

obras de pavimentação nas áreas urbana e rural como incentivo a novos investimentos residenciais, 

comerciais e industriais como forma de gerar desenvolvimento, emprego, renda e progresso para 

nossa Comunidade. 

O Município possui a prestação dos serviços de transporte de passageiros 

estabelecendo pontos fixos legalmente instituídos sendo um Ponto de Táxi na Rua dos Imigrantes, 

em frente a Capela São Vicente de Paula, explorado pelo Senhor Claudir Francisco Fhoscharini e 

um Ponto de Táxi na Rua A, no trecho compreendido entre as Ruas C e B, no Distrito de Prata, 

sem concessão legal de uso. 

O transporte coletivo e de cargas é realizado pela empresa Vila Oeste Tur Ltda ME por 

concessão de prestação dos serviços pelo Departamento de Transportes e Terminais do Estado de 

Santa Catarina – DETER. 

Ainda, o Município de Bandeirante tem um Terminal Rodoviário localizado na 

Avenida Santo Antônio, apresentando uma distância até as capitais a seguir: 

Cidade Distância em Km 

Florianópolis – SC 661 

Curitiba – PR 568 

Porto Alegre – RS 540 

Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário, 2007. 
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Nota: Distância rodoviária calculada com base na rota mais curta. 

 

O Município não possui portos e aeroportos, sendo que sua distância rodoviária em 

relação aos principais portos e aeroportos abaixo se apresenta: 

Porto/Cidade Distância em Km 

Porto de Imbituba 681 

Porto de Itajaí 643 

Porto de Laguna 672 

Porto de Navegantes 643 

Porto de São Francisco do Sul 642 

 

Aeroporto/Cidade Distância em Km 

Aeroporto Diomício Freitas – Forquilhinha 596 

Aeroporto Internacional Hercílio Luz - Florianópolis 661 

Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola - Joinville 626 

Aeroporto Ministro Victor Konder - Navegantes 643 

Aeroporto Serafin Enoss Bertaso - Chapecó 149 

Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário, 2007. 

Nota: Distância rodoviária calculada com base na rota mais curta. 

 

O Município possui ainda a prestação de serviços de remoção, recolha, guarda e 

depósito de veículos localizados e/ou apreendidos na sua circunscrição de interesse policial ou em 

virtude de constatação de infringência às Normas Brasileiras de Trânsito, a qual está cedida 

legalmente a empresa Mecânica JP Miranda Ltda ME. 

O transporte público e privado de cargas e passageiros é realizado pelo Município, por 

empresas de transporte e por agricultores que de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito 

– DENATRAN no ano de 2017 o Município de Bandeirante possui a frota abaixo distribuída: 

Tipo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Automóvel 834 846 851 849 854 853 854 

Caminhão 55 54 54 54 56 57 57 

Trator 11 11 11 11 11 11 11 
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Caminhonete 124 126 128 129 127 127 129 

Camioneta 57 58 60 60 61 61 61 

Micro-Ônibus 7 7 7 7 7 7 7 

Motocicleta 515 518 57 519 520 518 517 

Motoneta 57 58 58 58 60 61 62 

Ônibus 11 11 11 11 11 11 11 

Reboque 17 17 18 18 18 18 19 

Semi-Reboque 9 9 13 13 13 13 14 

Utilitário 2 2 2 2 2 2 2 

Total 1.699 1.717 1.730 1.731 1.740 1.739 1.744 

Fonte: Santa Catarina / DETRAN, 2017. 

 

O perímetro urbano tem uma malha viária de 23.500 metros lineares e possui 2.050 

metros pavimentados com concreto betuminoso asfáltico a quente (asfalto), 2.385 metros 

pavimentados com pedras irregulares e 1.000 metros em obras de pavimentação com pedras 

irregulares, possuindo ainda 18.000 metros lineares a pavimentar. 

 

Fonte: Setor de Engenharia, 2017. 

 

As vias do perímetro urbano da Sede do Município correspondentes aos 77% de área a 

pavimentar ou estão abertas de forma desordenada, na condição de revestimento primário, 

garantindo condições mínimas e satisfatórias de tráfego ou ainda não foram abertas por possuírem 
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lavouras e por falta de recursos para investimentos, demandando aproximadamente 9.600 metros 

lineares de vias novas internas a serem abertas. 

Outra condição de abertura de vias públicas urbanas na Sede do Município são os 

2.400 metros lineares que são vias delimitadoras do território do perímetro urbano. Em especial 

neste caso, essas vias não estão regulamentadas nos órgãos responsáveis quando da criação do 

loteamento primitivo da Sede do Município de Bandeirante, hoje não havendo acesso a alguns 

lotes urbanos. 

Os projetos de obras de pavimentação de ruas e avenidas na sede do Município foram 

executados na sua grande maioria sem as obras de passeio público, onde os mesmos foram sendo 

executados posteriormente de acordo com seus recursos financiadores. 

O perímetro rural tem uma malha viária de 300.200 metros lineares e possui 6.500 

metros pavimentados com concreto betuminoso asfáltico a quente (asfalto), 570 metros 

pavimentados com pedras irregulares e 300 metros em obras de pavimentação com pedras 

irregulares, possuindo ainda 292.830 metros lineares a pavimentar. 

 

Fonte: Setor de Engenharia, 2017. 

 

A malha rodoviária vicinal que corresponde aos 97% a pavimentar atualmente possui 

revestimento primário com cascalhamento devidamente compactado igualmente em condições 

satisfatórias de trafegabilidade mesmo em condições climáticas adversas, entretanto em trechos 

específicos apresentam gabarito reduzido comprometendo a trafegabilidade. 

A malha viária do perímetro urbano somado ao perímetro rural totalizam 323,7 km de 

vias assim pavimentadas: 
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Pavimentação 
Urbana Rural Total 

km % 
Metros Metros Metros 

Asfáltica    2.050,00       6.500,00       8.550,00              8,55  2,64% 

Pedra Irregular Finalizada    2.385,00          570,00       2.955,00              2,96  0,91% 

Pedra Irregular em Obra    1.000,00          300,00       1.300,00              1,30  0,40% 

Pavimentação Primária  18.065,00   292.830,00   310.895,00          310,90  96,05% 

Total  23.500,00   300.200,00   323.700,00          323,70  100% 

Fonte: Setor de Engenharia, 2017. 

 

O Município de Bandeirante possui o Distrito de Prata que tem na sua sede 

aproximadamente 47 residências. Possui ainda, a Escola Municipal Anita Garibaldi de ensino 

infantil e fundamental, um ginásio escolar, três Igrejas, três comércios, um Salão Comunitário, um 

Posto de Saúde com atendimento médico e dentário, pequeno comércio local, um cemitério e 

aproximadamente 470 metros lineares de pavimentação. 

 

Fonte: Diagnóstico Socioambiental do Distrito de Prata, 2015. 

 

Na Comunidade do Distrito de Prata fora realizado um trabalho de regularização 

fundiária que teve se iniciou em meados de setembro do ano de 2014 com a formação de um 

Grupo Gestor de Legalização Fundiária, com a finalidade de reconhecimento do direito social de 



131 
 

moradia, pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade e direito social ao meio 

ambiente equilibrado. 

 

3.5.2 – Iluminação Pública e Energia Elétrica 

 

No Município de Bandeirante a operação, administração do sistema e distribuição de 

energia elétrica é de responsabilidade das Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A – CELESC. 

O perímetro urbano do Município ainda não está sendo atendido na sua totalidade 

devido ao fato de nem todas as vias públicas estarem abertas. O perímetro rural está sendo 

atendido em 100% e este abastecimento se dá conforme a necessidade de incremento a capacidade 

da rede. 

O Município recebe redes elétricas monofásicas, bifásicas e trifásica. 

Conforme dados do Censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, o Município de Bandeirante possui 900 domicílios, sendo 300 

permanentes urbanos e 600 permanentes rurais, onde foram identificados que possuem os 

seguintes eletrodomésticos: 

Eletrodoméstico Domicílio 

Rádio 890 

Televisão 852 

Máquina de lavar roupa 101 

Geladeira 887 

Telefone celular 680 

Telefone fixo 247 

Microcomputador 145 

Microcomputador - com acesso à internet 70 

Fonte: IBGE Cidades, 2010. 

 

Conforme dados da CELESC no ano de 2016 os setores que mais se destacaram no 

consumo de energia elétrica foram o rural com 59,8% e o residencial com 29%, conforme abaixo: 



132 
 

 

Fonte: CELESC, 2017. 

 

Os dados de consumo de energia elétrica em kwh desde o ano de 2010 demonstram a 

representatividade de cada Classe de Consumo, em especial, observando os valores da Classe 

Industrial que do ano de 2013 para o ano de 2014 sofreu um aumento abrupto de 1.175% de 

consumo, a seguir: 

Ano 
Serviço 

Público 

Poder 

Público 
Comercial Residencial Industrial Rural Total 

2010     77.950      261.100       237.120         412.850     121.200    2.248.740   3.358.960  

2011     82.960      258.500      275.070         449.200      160.380    2.363.600   3.589.710  

2012     81.960      295.070      275.440         502.320     164.080    2.530.000    3.848.870  

2013     72.640      295.210      312.570          541.180      134.920    2.445.400    3.801.920  

2014     77.380       291.050      347.410         625.950  1.720.240    2.553.740  5.615.770  

2015  108.750       278.430       356.780         642.340  1.831.830   2.507.000  5.725.130  

2016   140.010      275.360      357.890         683.190  1.956.000     2.565.260  5.977.710  

Total   641.650   1.954.720    2.162.280      3.857.030   6.088.650   17.213.740  31.918.070  
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Fonte: CELESC, 2017. 

 

3.5.3 – Telecomunicações 

 

Os principais meios de comunicação estão dispostos através de 06 emissoras de TV 

aberta com dos canais: Globo, Rede Vida, Record, Record News, Bandeirantes e SBT. 

Atualmente através do sistema de captação de sinal via satélite (parabólica) são 

captados inúmeros canais de televisão nacionais e internacionais. Por meio de satélite o Município 

igualmente dispõe dos serviços da Sky. 

O Município de Bandeirante não possui emissoras de rádio, entretanto as emissoras de 

rádio que sintonizam AM e FM das rádios da região localizadas nos Municípios de Descanso, 

Guaraciaba e São Miguel do Oeste que são sintonizadas como o Sistema 103 de Rádios, a Rádio 

Progresso e a Rede Peperi. 

O Município tem acesso a jornais de circulação regional, sendo os jornais Folha do 

Oeste, Jornal Regional, Gazeta Catarinense, Diário do Iguaçu, e o Jornal Imagem. 

Quanto a infraestrutura e as modalidades de prestação de serviços de telecomunicações 

no Município com referência às principais operadoras nacionais em telefonia fixa se destacam a 

empresa OI e em telefonia móvel a empresa Vivo. 

Encontra-se instalada no Município de Bandeirante uma Agência da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS oferecendo seus serviços. 
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Em documento elaborado no ano de 2012 pela Fundação Getúlio Vargas – FGV Social 

fora identificado que o Brasil com 33% de acesso à internet ocupa o 63º país dentre os 154 

mapeados. Observou ainda, que no ano de 2006 mais de 2/3 dos brasileiros que tinham 

computador, tinham acesso à internet. 

Neste mesmo documento, o Município de Florianópolis fora identificado como o 

primeiro do Estado de Santa Catarina no ranking de domicílios com computador e acesso à 

internet, seguido pelo Município de São José e Balneário Camboriú. 

Em se tratando de acesso ao sistema global de redes de computadores, a internet não 

atende a 100% da população tendo em vista que na maioria das Comunidades não há 

disponibilização do sinal por falta de recursos de investimentos. 

Nos anos de 2014 e 2015 o Poder Público promoveu em parceria com o Governo do 

Estado de Santa Catarina a instalação de antenas de internet no meio rural nas Comunidades de 

Linha Gaspar Dutra, Linha Novo Encantado, Distrito de Prata, Linha Getúlio Vargas, Linha Reno, 

Linha Várzea Alegre e Linha Hélio Wasun, sendo que os domicílios pertencentes a estas 

Comunidades passaram a fazer parte do processo mundial de inclusão digital com o acesso à 

internet via rádio por meio de antena com fornecimento de link de internet por parte de uma 

empresa privada. 

O Município apresenta os seguintes pontos de acesso à internet, seja domiciliar, 

comercial, industrial, de prestação de serviços ou pública: 

 

Fonte: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável da FECAM. 
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O Município possui ainda acesso à internet com conexão em fibra ótica onde os 

prédios públicos localizados na sede do Município e as empresas instaladas na Área Industrial 

podem se utilizar. Ainda, a empresa privada vende plano de acesso à internet com conexão em 

fibra ótica a domicílios e comércios e prestação de serviços da sede do Município. 

As Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino possuem salas de informática com 

computadores com acesso à internet por meio de contratação de link de internet de uma empresa 

privada. 

 

3.5.4 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Na área urbana não estão abertas todas as vias públicas internas de acordo 

com o Mapa Viário Urbano do Município 

Objetivo Específico Implantar Programa de Abertura de Vias Públicas Urbanas 

Ações - elaborar e executar projetos de abertura das vias urbanas 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 2 Existem lotes urbanos que não possuem acesso de vias públicas que 

demandam de um processo de legalização e indenização das chácaras 

urbanas lindeiras 

Objetivo Específico Implantar Programa de Legalização de Vias Públicas Urbanas 

Delimitadoras do Perímetro Urbano da Sede do Município 

Ações - elaborar e executar projetos de abertura das vias urbanas 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 3 As vias públicas urbanas abertas necessitam dos serviços de energia elétrica 

e abastecimento de água e algumas vias públicas urbanas abertas ainda não 

possuem acesso a rede pública de energia elétrica 
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Objetivo Específico Disponibilizar Energia Elétrica, Iluminação Pública e Abastecimento de 

Água 

Ações - contactar com a CELESC para ampliar os serviços de energia elétrica 

- contactar com a CASAN para ampliar o abastecimento de água 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

Problema 4 As vias públicas da área urbana do Município não estão 100% 

pavimentadas e as vias que estão pavimentadas, na sua totalidade, não 

atendem as normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, de acordo com a Lei Federal nº 10.098/2000 e suas atualizações 

Objetivo Específico Implantar Programa de Pavimentação e Acessibilidade de Vias Públicas 

Urbanas 

Ações - elaborar e executar projetos de pavimentação 

- elaborar e executar projetos de adequação de vias públicas urbanas 

pavimentadas que não atendem a Lei Federal nº 10.098/2000 e suas 

atualizações 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 5 Algumas vias públicas da área rural das Comunidades do interior não 

possuem pavimentação e as vias que estão pavimentadas, na sua totalidade, 

não atendem as normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, de acordo com a Lei Federal nº 10.098/2000 e suas atualizações 

Objetivo Específico Implantar Programa de Pavimentação e Acessibilidade de Vias Públicas 

Rurais 

Ações - elaborar e executar projetos de pavimentação 
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- elaborar e executar projetos de adequação de vias públicas rurais 

pavimentadas que não atendem a Lei Federal nº 10.098/2000 e suas 

atualizações 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 6 Há uma necessidade constante de aquisição novas máquinas e/ou 

substituição de máquinas obsoletas que compõe a Frota Municipal dos 

Serviços Rodoviários 

Objetivo Específico Renovar a Frota Municipal dos Serviços Rodoviários 

Ações - adquirir máquinas novas, mais modernas, econômicas e eficientes 

- alienar as máquinas obsoletas 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 7 A Frota Municipal dos Serviços Rodoviários não possui local adequado a 

sua guarda e realização de consertos e manutenções pela oficina municipal 

Objetivo Específico Edificar a Garagem Municipal 

Ações - elaborar e executar projeto de edificação, reforma e readequação da 

edificação da Garagem Municipal 

- elaborar e executar projeto de cercado no lote urbano da Garagem 

Municipal 

- equipar os espaços e os serviços rodoviários e de oficina com os materiais 

adequados e necessários ao pleno funcionamento dos serviços 

- realizar a contratação de profissionais 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 
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Problema 8 Existe uma necessidade constante de manutenção e/ou substituição de 

drenos, bueiros, galerias, pontilhões e pontes, tendo em vista deterioração 

pelo tempo ou pelo mau uso ou pelo desgaste natural 

Objetivo Específico Efetuar Manutenção das Vias Públicas Urbanas e Rurais 

Ações - executar projetos de manutenções de drenos, bueiros, galerias, pontilhões 

e pontes 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal 

 

Problema 9 Existe a necessidade de melhorias e alargamentos das vias rurais principais 

e secundárias para melhor trafegabilidade e segurança 

Objetivo Específico Implantar Programa de Alargamento de Vias Públicas Rurais 

Ações - elaborar e executar projetos de alargamento das vias públicas principais e 

secundárias de conformidade com a norma vigente 

- efetuar a contratação de profissionais e/ou maquinário necessário ao pleno 

desenvolvimento dos serviços rodoviários 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal 

 

Problema 10 Existe a necessidade de ampliação dos serviços de internet e telefonia rural 

nas Comunidades rurais 

Objetivo Específico Implantar Programa de Acesso à Internet e Telefonia Rural 

Ações - elaborar e executar projetos de instalação, ampliação e manutenção dos 

serviços de acesso à internet 

- elaborar e executar projetos de instalação, ampliação e manutenção dos 

serviços de telefonia rural 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 
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A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área de infraestrutura tem a finalidade 

de dotar o Município de infraestrutura para proporcionar o desenvolvimento econômico e social de 

forma sustentável. 
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3.6 – Diagnóstico da Área Ambiental 

 

A Lei Municipal nº 912/2011, de 16 de dezembro que institui o Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social de Bandeirante em seu art. 42 institui o Programa Ambiental com o 

objetivo de melhoria na qualidade de vida da população por meio da aplicação de políticas 

relacionadas ao abastecimento de água, saneamento básico, manejo de resíduos sólidos e manejo 

de águas pluviais urbanas, com o objetivo de preservar os mananciais superficiais e subterrâneos, 

compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio-

ambiente e dos ecossistemas, implantar a rede de atendimento de tratamento de esgoto e implantar 

os programas de reciclagem e adequada destinação dos resíduos, tendo como medidas prioritárias: 

“I – recuperação dos rios com o reforço da mata ciliar; 

II – conscientização do uso de agrotóxicos; 

III – conscientização do programa de coleta seletiva de lixo.” 

O Município de Bandeirante não possui parques ambientais ou ecológicos, possuindo 

áreas de reflorestamento e de mata nativa e florestas naturais localizadas em propriedades rurais, 

abaixo identificadas: 

 

Fonte: Diagnóstico Socioambiental da Sede do Município, 2017. 
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No Município de Bandeirante as áreas de reflorestamento localizadas em propriedades 

rurais objetivam a produção de madeira e lenha para consumo próprio e comercialização da 

produção excedente.  

A Fundação do Meio Ambiente – FATMA é um órgão do Governo do Estado de Santa 

Catarina representada no Município de São Miguel do Oeste como uma coordenadoria regional 

que com o objetivo garantir a preservação dos recursos naturais do estado por meio da gestão de 

oito Unidades de Conservação Estaduais, dos serviços de fiscalização, da execução do Programa 

de Prevenção e Atendimento a Acidentes com Cargas Perigosas, dos serviços de 

geoprocessamento, das publicações técnicas e pelas pesquisas de balneabilidade. 

A coordenadoria regional da FATMA que atende o Município de Bandeirante está 

sediada no Município de São Miguel do Oeste. 

A Polícia Militar Ambiental conta com uma sede do seu comando no Município de 

Florianópolis, contendo 19 unidades espalhadas pelo Estado, perfazendo um total de 358 policiais 

militares ambientais que atuam em defesa do Meio Ambiente, estando uma unidade situada no 

Município de São Miguel do Oeste igualmente atendendo o Município de Bandeirante. 

Com vistas a incentivar o investimento por particulares no Município de Bandeirante, o 

Poder Público iniciou no ano de 2014 as primeiras atividades relacionadas a regularização 

fundiária do Distrito de Prata, sendo que identificou na época a necessidade de contratação de 

serviços especializados para elaboração de Diagnóstico Socioambiental tendo em vista que a 

localidade possuía lotes urbanos e/ou edificações em Área de APP. 

Por sua vez a contratação foi efetuada com o objetivo de delimitar a Área Urbana 

Consolidada, sendo que após a sua aprovação é possível reduzir a área de APP junto aos córregos 

da largura de 30 metros para 15 metros e junto as nascentes do diâmetro de 50 metros para 15 

metros e com a finalização deste trabalho a Fundação do Meio Ambiente – FATMA aceitou 

licenciar a regularização fundiária do Distrito de Prata com essa redução das faixas de proteção de 

APP. 

No Diagnóstico Socioambiental do Distrito de Prata fora inclusa a Licença Ambiental 

Prévia – LAP, a Licença Ambiental de Instalação – LAI e a Licença Ambiental de Operação – 

LAO do Cemitério da Comunidade que posteriormente será legalizado como Cemitério Municipal. 

É valido ressaltar que esta redução somente é possível para Área Urbana Consolidada, 

sendo que para os demais casos é considerada a legislação vigente do Código Ambiental. 
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No ano de 2015 o Poder Público do Município de Bandeirante fora chamado na 3ª 

Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, sediada na Comarca de 

São Miguel do Oeste para tratarem de elaboração de Diagnóstico Socioambiental tendo em vista 

que a localidade da Sede do Município possuí lotes urbanos e/ou edificações em Área de APP, 

com objetivo de identificar a Área Urbana Consolidada. 

Ainda, no ano de 2016 o Poder Público contratou serviços especializados para 

elaboração do Diagnóstico Socioambiental na Sede do Município objetivando a solução da 

demanda identificada acima. 

 

Fonte: Diagnóstico Socioambiental, 2017. 

 

A elaboração de Diagnósticos Socioambientais pelo Poder Público de Bandeirante vem 

contribuindo para a resolução dos conflitos gerados pela falta de planejamento da ocupação de 

espaços protegidos. 
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Em ambas as situações o Diagnóstico Socioambiental fora elaborado com base em 

informações obtidas em levantamento técnico e em procedimentos usuais nas localidades. A leitura 

ambiental de áreas específicas do Município levou em consideração as Áreas de Preservação 

Permanente – APP, os rios e nascentes, mata ciliar, áreas de risco natural, poços artesianos e 

programas como o Microbacias. 

Ao realizar o Diagnóstico Socioambiental verificou-se a interdependência dos aspectos 

naturais e humanos na busca de possíveis alternativas de melhorias na relação homem/natureza, 

que possibilitem a continuidade do processo de urbanização em consonância à aplicação da 

legislação ambiental vigente. 

No ano de 2002, a Confederação Nacional dos Municípios – CNM realizou um 

trabalho sobre as condições do meio ambiente encontradas no Município de Bandeirante e 

identificaram que existem: 

a) alterações ambientais relevantes que afetaram as condições de vida como a 

contaminação de nascentes, contaminação de rio, córregos etc., queimadas, esgoto a céu aberto; 

b) poluição de água causados por criação de animais, despejo esgoto doméstico, por 

uso de agrotóxico e fertilizantes; 

c) assoreamento de corpo d’água com aterro das margens, desmatamento, erosão e/ou 

deslizamento de encostas, expansão de atividade agrícola; 

d) contaminação do solo com sumidouros, uso de fertilizantes e agrotóxicos; 

e) ocorrência de desmatamento irregular e a falta de conscientização e colaboração da 

população; 

f) a expansão urbana com incidência de ocupação irregular em áreas de preservação 

permanente; e, 

g) agricultura com prejuízo devido ao problema ambiental por compactação do solo, 

esgotamento do solo, escassez e poluição da água, etc. 

Entretanto, a gestão ambiental do Município de Bandeirante não tem formulada sua 

Agenda 21 e inclusive não foram identificadas ações concretas trabalhadas diariamente visando o 

controle de poluição, gestão de recursos hídricos, florestais e de solo, gestão da atividade pesqueira 

e outras ações de caráter ambiental. 

Ainda, não há registros de ações concretas realizadas no sentido de contenção de 

encostas, recomposição de vegetação nativa, combate e/ou controle a processos erosivos. 
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Se faz necessário identificar algumas ações concretas com objetivo de regularizar a 

prática do uso inadequado do solo, de licenciar cemitérios e cascalheiras, de canalizar os riachos e 

córregos que cortam as vias municipais, dentre outras. 

O Poder Público apenas efetua orientações junto as propriedades rurais visando 

práticas de agricultura orgânica e introdução de práticas de desenvolvimento sustentável. 

 

3.6.1 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Existe poluição dos rios, córregos e nascentes e existe focos de poluição e 

degradação dos recursos hídricos causados por esgotos domésticos, 

agrotóxicos, assoreamento do corpo d’água, aterro das margens, 

desmatamento, erosão e/ou deslizamento das encostas e expansão da 

atividade agrícolas 

Objetivo Específico Implantar Programa Ambiental de Recursos Hídricos 

Ações - elaborar e executar projetos de preservação e recuperação de nascentes, 

rios, córregos e aquífero 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 2 Existem regiões descaracterizadas se comparadas com a vegetação original 

devido a vegetação ter sido desmatada pelo extrativismo 

Objetivo Específico Implantar Programa Ambiental de Recuperação da Vegetação 

Ações - elaborar e executar projetos de preservação e recuperação da vegetação 

primária, secundária e mata ciliar 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 3 Existe a contaminação do solo por meio das atividades pecuária, chorume, 

sumidouros e uso inadequado de fertilizantes e agrotóxicos 
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Objetivo Específico Implantar Programa Ambiental de Recuperação do Solo 

Ações - elaborar e executar projetos de preservação e recuperação do solo 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal, Estadual e Federal 

 

Problema 4 Não está legalizado o Setor de Meio Ambiente, nem servidor público 

responsável pelo exercício das funções 

Objetivo Específico Implantar Programa de Gestão Ambiental Municipal 

Ações - instituir e regulamentar o Setor de Meio Ambiente 

- nomear servidor público municipal de provimento efetivo para os serviços 

de meio ambiente 

- realizar capacitação dos servidores em geral 

- equipar o Setor com equipamentos adequados e necessários ao pleno 

desenvolvimento dos serviços 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área de infraestrutura tem a finalidade 

de efetivamente implantar os serviços de meio ambiente no Município contribuindo para uso e 

recuperação dos recursos naturais com responsabilidade. 
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3.7 – Área de Defesa Civil 

 

No Município de Bandeirante foram realizadas duas Conferências Intermunicipal da 

Defesa Civil, sendo a primeira em 24 de fevereiro de 2010 e a segunda em 28 de fevereiro de 

2014. 

O Município de Bandeirante tem seu Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil 

instituído pela Lei Municipal nº 1.069, de 15 de agosto de 2014 em atendimento à legislação e às 

demandas de defesa civil com o objetivo de contribuir no processo de planejamento, articulação, 

coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil. 

No ano de 2017 as legislações do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil do 

Município de Bandeirante estão sendo atualizadas nos moldes orientados pela Defesa Civil do 

Estado de Santa Catarina. 

De acordo com o art. 2º da Lei Municipal o Sistema Municipal de Proteção e Defesa 

Civil Bandeirante SC: 

“desenvolverá uma política permanente de prevenção, controle e enfrentamento 

de situações de emergência ou calamidade pública com os objetivos de: 

 I - cumprir com as diretrizes e os objetivos da Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil - PNPDEC, bem como com as competências exclusivas dos 

municípios e com aquelas de responsabilidade comum com os demais Entes 

Federados; 

II - promover ações estruturantes de prevenção, treinamento e educação em 

defesa civil; 

III - planejar e promover a defesa permanente contra desastres; 

IV - prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas por 

desastres e recuperar áreas por eles deterioradas; 

V - atuar em cooperação ou de forma integrada com os demais sistemas 

municipais, estadual ou nacional de defesa civil; e, 

VI – desenvolver outras ações ligadas à defesa civil.” 

Ainda, a Lei Municipal identificou que integram o Sistema Municipal de Proteção e 

Defesa Civil Bandeirante SC: o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil Bandeirante SC – 

COMPDEC, o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil Bandeirante SC – FUMPDEC e o 

Grupo Integrado de Atividades Coordenadas de Proteção e Defesa Civil – GRAC, com atuação 
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permanente e todas as entidades governamentais e não governamentais e pessoas civis cadastradas 

como voluntárias com atuação especial ao enfrentamento de situações de emergência ou 

calamidades públicas. 

A Lei Municipal identifica o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil 

Bandeirante SC vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal com a finalidade de deliberar sobre a 

política municipal de defesa civil e coordenar os meios locais para atendimento a situações de 

emergência e calamidade pública. 

Tal Conselho é constituído por representantes governamentais e não governamentais 

nominados da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, do Setor de Agricultura, do Setor de 

Transportes, do Setor de Saúde, do Setor de Assistência Social, do Setor de Educação, do Setor de 

Administração, da Coordenadoria Regional de Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia 

Civil ou Militar, da Associação de Pais e Professores, de Entidades Religiosas, do Setor da 

Indústria ou do Comércio ou da Prestação de Serviços, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do 

Sindicato dos Produtores Rurais, dos Movimentos Sociais, da EPAGRI e da CASAN. 

Ainda, aos membros do Conselho compete: 

“I - deliberar sobre a política municipal de defesa civil; 

II - promover e colaborar na execução de programas estaduais e federais de 

Defesa Civil, observada sua autonomia de atuação e suas instâncias de 

deliberação; 

III - coletar, processar e disponibilizar informações e dados históricos ou 

estatísticos relativos à Defesa Civil; e, 

IV - atuar em cooperação ou de forma integrada com os demais órgãos dos 

municípios da região, federais e estaduais de Defesa Civil, tanto nos períodos de 

normalidade como de anormalidade. 

I - Fixar as diretrizes operacionais do Fundo Municipal de Proteção e Defesa 

Civil do Município de Bandeirante SC – FUMPDEC; 

II - Ditar normas e instruções complementares disciplinadoras da aplicação de 

recursos financeiros disponíveis; 

III - Sugerir o plano de aplicação para o exercício seguinte; 

IV - Disciplinar e fiscalizar o ingresso de receitas; 

V - Decidir sobre a aplicação dos recursos; 
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VI - Analisar e aprovar anualmente as contas do Fundo Municipal de Proteção e 

Defesa Civil do Município de Bandeirante SC – FUMPDEC; 

VII - Promover o desenvolvimento do Fundo Municipal de Proteção e Defesa 

Civil do Município de Bandeirante SC – FUMPDEC e exercer ações para que 

seus objetivos sejam alcançados; 

VIII - Apresentar, anualmente, relatório de suas atividades; e, 

IX - Definir critérios para aplicação de recursos nas ações preventivas.” 

No ano de 2017 o Decreto Municipal nº 42, de 27 de abril nomeou os membros do 

Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil Bandeirante SC, sendo nominados: 

a) um representante da Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil 

Titular: Paula Andréa Stringhini 

Suplente: Valdecir Kuhn 

b) um representante do setor de agricultura 
Titular: Fábio Júlio Cambruzzi Pilatti 

Suplente: Marcos Roberto Grizzon 

c) um representante do setor de transportes 
Titular: Adinor Carvalho Salles 

Suplente: Jussir Hilário Muller 

d) um representante do setor de saúde 
Titular: Neuri Biazzi 

Suplente: Graciele Lúcia Bagnara 

e) um representante do setor de assistência 

social 

Titular: Janete Fátima Santin Degasperi 

Suplente: Juliana Janice de Abreu 

f) um representante do setor de educação 
Titular: Elisandra Demossi Previdi 

Suplente: Janaina Zarbielli Tonietto 

g) um representante do setor de 

administração 

Titular: Eder Luiz Marcon 

Suplente: José Aurino de Oliveira Neto 

h) um representante da Coordenadoria 

Regional de Defesa Civil 

Titular: Daniel Caron 

Suplente: Maria Genoveva Vedoy 

i) um representante do Corpo de Bombeiros 
Titular: 2º Tenente B.M. Michel Magrini 

Suplente: 2º Tenente B.M. Fabiano César Galeazzi 

j) um representante da Polícia Militar ou 

Polícia Civil 

Titular: Luciano Ricardo Ferraboli 

Suplente: Cesar Wasen 

k) um representante de Associação de Pais e 

Professores 

Titular: Juliana Anchau 

Suplente: Renato Wenning 
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l) um representante de Entidades Religiosas 
Titular: Alberto Basso 

Suplente: Valdor Krummenauer 

m) um representante da indústria ou do 

comércio ou da prestação de serviços 

Titular: Jocelei Scaravonatto 

Suplente: Vandoir Sidinei Hoffmeister 

n) um representante do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 

Titular: Joel da Silva Moura 

Suplente: Lírio Lino Wathier 

o) um representante do Sindicato dos 

Produtores Rurais 

Titular: Adair José Teixeira 

Suplente: Adalípio Arlindo Hoffmeister 

p) um representante dos Movimentos 

Sociais 

Titular: Nair Bassani 

Suplente: Angela Oliboni 

q) um representante da EPAGRI 
Titular: Francisca Freiberger 

Suplente: José Clóvis Moreira 

r) um representante da CASAN 
Titular: Amauri Carvalho Salles 

Suplente: Gilberto Basso 

 

A Lei Municipal criou ainda um Grupo Integrado de Atividades Coordenadas de 

Proteção e Defesa Civil para exercer as seguintes competências: 

I - propiciar apoio técnico e operacional ao Conselho Municipal de Proteção e 

Defesa Civil Bandeirante SC – COMPDEC; 

II - colaborar na formação de banco de dados e mapa-força dos recursos 

disponíveis em cada órgão ou entidade para as ações de socorro, assistência e 

recuperação; 

III - engajar-se nas ações de socorro e assistência, mobilizando recursos 

humanos e materiais disponíveis nas entidades representadas, quando o exigir o 

interesse da defesa civil; 

IV - manter-se em regime de reunião permanente, em caso de situação de 

emergência ou calamidade pública que atinjam o município ou a região; 

V - executar, nas áreas de competência de cada órgão, as ações determinadas 

pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil Bandeirante SC – 

COMPDEC, visando atuação conjugada e harmônica. 
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A Lei Municipal instituiu o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil Bandeirante 

SC representado nas peças orçamentárias como uma Unidade Orçamentária junto ao Órgão do 

Gabinete do Prefeito Municipal com a “finalidade de gerir condições financeiras para que o 

Município execute as ações e os serviços de defesa civil sob sua responsabilidade”, sendo que 

possui orçamento com recursos financeiros ordinários para cumprimento dos seus objetivos. 

O Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil Bandeirante SC ainda não possui 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ próprio, vinculado ao Município, inviabilizando os 

repasses de recursos financeiros ao Município para pagamento específico de ações de defesa civil 

como socorro, assistências às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais de situações de 

emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela Secretaria Nacional de Defesa 

Civil. 

A Lei Municipal nº 936, de 24 de abril de 2012 institui a Coordenadoria Municipal de 

Defesa Civil do Município de Bandeirante tem a finalidade de coordenar, em nível municipal, 

todas as ações de defesa civil nos períodos de normalidade e anormalidade. 

No ano de 2017 o Decreto Municipal nº 41, de 27 de abril nomeou os membros da 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Bandeirante SC, sendo nominados: 

I – Coordenador 

Membro: Celso Biegelmeier 

Membro: Paula Andréa Stringhini 

Membro: Valdecir Kuhn 

II – Conselho Municipal de Defesa Civil de 

Bandeirante SC 

Membro: Fábio Júlio Cambruzzi Pilatti 

III – Secretaria 
Membro: Eder Luiz Marcon 

Membro: José Aurino de Oliveira Neto 

IV – Setor Técnico Membro: Juliana Menegatti 

V – Setor Operativo 

Membro: Adinor Carvalho Salles 

Membro: Michel Magrini 

Membro: Francisca Freiberger 

Membro: Luciano Ricardo Ferrabolli 

Membro: Daniel Caron 

Membro: Amauri Carvalho Salles 

Membro: Marcos Roberto Grizzon 
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3.7.1 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Existe a necessidade de atualização da legislação da Defesa Civil do 

Município de Bandeirante, nominar os representantes dos órgãos, elaborar o 

plano de ações concretas de defesa civil e o Fundo Municipal da Defesa 

Civil ainda não possui CNPJ 

Objetivo Específico Implantar a Defesa Civil no Município de Bandeirante 

Ações - atualizar a legislação da defesa civil 

- nomear os representantes dos órgãos 

- efetuar as reuniões necessárias 

- registrar o CNPJ do Fundo 

- cartão do Fundo 

- identificar o espaço físico da Defesa Civil do Município 

- equipar a Defesa Civil com equipamentos adequados e necessários ao 

pleno desenvolvimento dos serviços 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

Problema 2 

 

Existe a necessidade de elaboração de um Plano Diretor de Defesa Civil 

para o Município de Bandeirante 

Objetivo Específico Elaborar e Implantar Plano Diretor de Defesa Civil 

Ações - elaborar o Plano Diretor de Defesa Civil 

- executar o Plano Diretor de Defesa Civil 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área de defesa civil tem a finalidade de 

efetivamente implantar os serviços de defesa civil no Município de Bandeirante. 
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3.8 – Área de Segurança Pública 

 

O Município de Bandeirante possui na área de segurança pública convênios firmados 

com o a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Santa Catarina com vistas a execução dos 

serviços em prol da Comunidade. 

A Lei Municipal nº 211/2001, de 04 de maio autoriza o Convênio com a Polícia Militar 

visando a delegação de encargos de regulamentação, fiscalização de trânsito nas vias públicas 

municipais e aplicação de penalidades. 

Este Convênio foi avençado e os serviços estão em funcionamento regular. 

A Lei Municipal nº 217/2001, de 11 de maio autoriza o Convênio com a Polícia Civil 

objetivando a manutenção das viaturas, coordenação e desenvolvimento das atividades policiais e 

de suas dependências. 

Não há Convênio com a Polícia Civil. Os Serviços de Polícia Civil são prestados junto 

a Delegacia de Polícia, na Avenida Santo Antônio, sn, Centro, ao lado do Centro Administrativo 

Municipal por um escrivão de polícia, designado responsável pela Delegacia de Polícia. 

A Lei Municipal nº 226/2001, de 13 de julho institui o Órgão Municipal de Trânsito – 

DEMUTRAN e a Junta Administrativa de Recursos e Infrações – JARI com a finalidade do 

exercício das atividades de planejamento, administração, normalização, pesquisa, registro e 

licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação de 

engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infração e de 

recurso e aplicação das penalidades. 

A Lei Municipal nº 372/2004, de 19 de março altera a composição da JARI criada pela 

Lei Municipal nº 226/2001. 

O Órgão Municipal de Trânsito e a Junta Administrativa de Recursos e Infrações não 

estão atuando no Município de Bandeirante. A Delegacia de Polícia do Município de São Miguel 

do Oeste dá suporte a estes serviços públicos. 

A Lei Municipal nº 404/2004, de 10 de dezembro autoriza o Convênio com a Polícia 

Militar com vistas a consecução de policiamento ostensivo motorizado por intermédio de 

guarnições de rádio patrulha no perímetro do Município. São cinco policiais militares a disposição 

dos serviços junto ao Município. 

Este Convênio foi avençado e o Município repassa recursos financeiros no montante de 

até 500 (quinhentos) litros de gasolina mensalmente a Polícia Militar. Os Serviços de Polícia 
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Militar são prestados na Avenida Santo Antônio, sn, Centro, ao lado do Centro Administrativo 

Municipal. 

A Lei Municipal nº 1.050/2014, de 07 de março autoriza o Convênio com o Corpo de 

Bombeiros Militar objetivando a execução dos serviços de bombeiros e regular as atividades de 

segurança contra sinistros, vistorias de segurança contra sinistros em edificações, ações de defesa 

civil, desenvolvidas pela Corporação. 

Este Convênio foi firmado e o Corpo de Bombeiros do Município de São Miguel do 

Oeste. Os Serviços do Corpo de Bombeiros Militar são prestados por ocorrências ou solicitação de 

vistorias. 

Os serviços de segurança pública estão centralizados na Delegacia de Polícia Civil e 

Militar na Avenida Santo Antônio, sem número, Centro, ao lado da Prefeitura Municipal de 

Bandeirante. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, 2015. 

 

3.8.1 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Existe a necessidade de um veículo administrativo para o Corpo de 

Bombeiros Militar para efetuar as vistorias e de equipamentos de 



154 
 

atendimentos à emergências de combate a incêndio, resgate veicular, 

atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura e outros 

Objetivo Específico Equipar o Corpo de Bombeiros Militar 

Ações - adquirir veículo utilitário 

- adquirir equipamentos para atendimentos de emergência 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

Problema 2 

 

Existe a necessidade de materiais de atendimentos de emergência de 

combate a incêndio, APH, salvamento em altura, resgate veicular, 

salvamento aquático e outros, materiais e equipamentos para instrução e 

orientação e manutenção dos equipamentos, viaturas e veículos do Corpo de 

Bombeiros Militar 

Objetivo Específico Estruturar e Manter os Serviços do Corpo de Bombeiros Militar 

Ações - adquirir equipamentos para atendimentos de emergência 

- efetuar manutenções e consertos necessários em equipamentos e veículos 

diversos 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal 

 

Problema 3 Existe a necessidade de equipamentos junto a Polícia Civil 

Objetivo Específico Equipar os Serviços da Polícia Civil 

Ações - equipar a Polícia Civil com equipamentos adequados e necessários ao 

pleno desenvolvimento dos serviços 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal 

 

Problema 4 Existe a necessidade de equipamentos junto a Polícia Militar 



155 
 

Objetivo Específico Equipar os Serviços da Polícia Militar 

Ações - equipar a Polícia Militar com equipamentos adequados e necessários ao 

pleno desenvolvimento dos serviços 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Média 

Recursos Municipal 

 

Problema 5 Existe a necessidade de atualização da legislação do Órgão Municipal de 

Trânsito – DEMUTRAN e a Junta Administrativa de Recursos e Infrações – 

JARI do Município de Bandeirante e nominar os representantes  

Objetivo Específico Implantar o DEMUTRAN e a JARI no Município de Bandeirante 

Ações - atualizar a legislação  

 nomear os representantes 

- efetuar as reuniões necessárias 

- identificar o espaço físico do DEMUTRAN e a JARI do Município 

- equipar o DEMUTRAN e a JARI com equipamentos adequados e 

necessários ao pleno desenvolvimento dos serviços 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área de segurança pública tem a 

finalidade de promover a segurança das pessoas e a ordem social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

3.9 – Área de Cultura e Turismo 

 

3.9.1 – Cultura 

  

O Capítulo VII da Lei Orgânica Municipal que trata da Educação, Cultura e do 

Desporto do Município discorre: 

“Art. 181. O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes, 

das letras e da cultura em geral, observando o disposto na Constituição Federal. 

Parágrafo Primeiro. Ao Município compete suplementar, quando necessário, a 

legislação federal e a estadual, dispondo sobre a cultura. 

Parágrafo Segundo. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de 

alta significação para o Município. 

Parágrafo Terceiro. A administração municipal cabe, na forma de lei, a gestão 

da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta 

a quantos dela necessitem. 

Parágrafo Quarto. Ao Município cumpre proteger os documentos, as obras e 

outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos, em articulação com os Governos 

Federal e Estadual.” 

A gestão dos serviços de cultura no Município de Bandeirante é de responsabilidade e 

competência do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo, da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 

A Lei Orgânica Municipal em seu art. 2º ainda identifica os símbolos do Município, 

sendo a Bandeira, o Hino e o Brasão. O Parágrafo Único do mesmo artigo destaca que poderão ser 

estabelecidos em legislação própria. 

A Lei Municipal nº 393/2004, de 24 de setembro institui o Hino Oficial do Município 

de Bandeirante tendo como autora a Senhora Maira Beatriz Assis Simon, assim escrito: 

“//:Bandeirante, Bandeirante 

Bandeirante do meu coração 

Solo fértil e povo altaneiro 

És o orgulho da nossa nação:// 

Valentes pioneiros que aqui chegaram 
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Oriundos do vizinho Rio Grande do Sul 

Com suas famílias nossos sertões desbravaram 

De matas verdejantes e imenso céu azul 

Aqui levantaram a bandeira do progresso 

Obrigado a esses bravos de peito varonil 

A eles devemos grande parte do sucesso 

Enaltecemos nosso Estado e também o Brasil 

Nosso forte é a agricultura e pecuária 

De mãos dadas, unidos com garra e louvor 

Juntos vencemos a dura batalha 

Colhemos os frutos plantados com amor 

29 de Setembro é um marco na história 

Bandeirante comemora sua emancipação 

Fazemos parte com garbo dos anos de glória 

Somos povo hospitaleiro de fé e coração 

Temos o apoio da municipalidade 

Na saúde, educação e também na cultura 

Nosso grito de guerra é a liberdade 

Em frente Bandeirante que venceu com bravura. 

És o orgulho da nossa nação 

És o orgulho da nossa nação” 

O lançamento do Hino Oficial aconteceu em 26/09/2004 no Salão Católico da Sede do 

Município sendo cantado pelo Coral Municipal Colibri juntamente com as festividades do 

Aniversário do Município, com a presença da Banda da Polícia Militar de Chapecó. 

O Coral Municipal Colibri iniciou suas atividades no ano de 2000 e atualmente conta 

com 15 (quinze) munícipes de várias idades, onde o Município por meio do Setor de Cultura 

disponibiliza profissional habilitado e regularmente contratado para realizar aulas de canto e 

treinamento dos seus integrantes. O Coral Municipal Colibri realiza apresentações em datas 

comemorativas quando solicitado. 

Igualmente são disponibilizados pelo Setor de Cultura do Município aulas de violão 

com profissional habilitado e regularmente contratado para atendimento de cerca de 40 (quarenta) 

munícipes de várias idades. 
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O Município de Bandeirante possui a Banda Municipal instituída pela Lei Municipal nº 

241/2001, de 18 de setembro que tem como objetivo principal desfilar e executar músicas alusivas 

à Pátria e outras músicas populares no Desfile Cívico de 07 de setembro em Homenagem à 

Independência do Brasil. 

Para a Banda Municipal, o Setor de Cultura do Município igualmente disponibiliza 

profissional habilitado e regularmente contratado para ministrar aulas de regência musical, com o 

objetivo de coordenar, dirigir e liderar as atividades musicais do grupo quando em treinamento e 

quando de sua apresentação. 

Os instrumentos da Banda Municipal são: bumbos, surdos, tarolas, caixas e pratos. 

Atualmente a Banda Municipal é composta por 28 integrantes de várias idades que são Munícipes 

de Bandeirante interessados e devidamente cadastrados no Setor de Cultura. 

A Lei Municipal nº 1.077/2014, de 24 de setembro instituiu o Sistema Municipal de 

Cultura Bandeirante SC que tem a finalidade promover o desenvolvimentos humano, social e 

econômico com pleno exercício dos direitos culturais, estando integrado ao Sistema Nacional de 

Cultura e atuando como principal articulador das políticas públicas de cultura, estabelecendo 

mecanismos de gestão compartilhada com demais entes federados e a sociedade civil. 

O art. 5º da mesma Lei Municipal rege a responsabilidade do Poder Público com a 

gestão da Cultura: 

“Art. 5º É responsabilidade do poder público municipal, com a participação da 

sociedade, planejar e fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a 

preservação e promover a valorização do patrimônio cultural material e 

imaterial do Município e estabelecer condições para o desenvolvimento da 

economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o 

respeito à diversidade cultural.” 

Assim, de acordo com o art. 10 da mesma Lei Municipal cabe ao Poder Público 

garantir o pleno exercício dos direitos culturais, sendo o direito à identidade e à diversidade 

cultural, a livre criação e expressão, o direito autoral e o direito ao intercâmbio cultural nacional e 

internacional. 

O art. 32 da Lei Municipal nº 1.077/2014 estabelece os objetivos do Sistema Municipal 

de Cultura Bandeirante SC, a seguir: 

“I - estabelecer um processo democrático de participação na gestão das 

políticas e dos recursos públicos na área cultural; 
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II - assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públicos da área da cultura 

entre os diversos segmentos artísticos e culturais, distritos, regiões e bairros do 

Município; 

III - articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da 

cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo do 

desenvolvimento sustentável do Município; 

IV - promover o intercâmbio com os demais entes federados e instituições 

municipais para a formação, capacitação e circulação de bens e serviços 

culturais, viabilizando a cooperação técnica e a otimização dos recursos 

financeiros e humanos disponíveis; 

V - criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas 

públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura – 

SMC; e, 

VI - estabelecer parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão 

e de promoção da cultura.” 

O art. 33 da Lei Municipal 1.077, de 24 de setembro rege ainda que integram o Sistema 

Municipal de Cultura: 

“I - coordenação: 

a) Setor Municipal de Cultura – SEMUC. 

II - instâncias de articulação, pactuação e deliberação: 

a) Conselho Municipal de Cultura – CMC; 

b) Conferência Municipal de Cultura – CMC. 

III - instrumentos de gestão: 

a) Plano Municipal de Cultura – PMC; 

b) Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC; 

c) Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC. 

IV - sistemas setoriais de cultura: 

a) Sistema Municipal de Patrimônio Cultural – SMPC; 

b) Sistema Municipal de Museus – SMM; 

c) Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura – SMBLLL; 

d) e outros que venham a ser constituídos, conforme regulamento.” 
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De acordo com o art. 81 da mesma Lei Municipal “os recursos financeiros da cultura 

serão depositados em conta específica e administrados pelo Setor Municipal de Cultura e 

instituições vinculadas, sob fiscalização do Conselho Municipal de Política Cultural”. 

A Lei Municipal nº 358/2003, de 10 de outubro institui a árvore “IPÊ” como símbolo 

do Município de Bandeirante, sendo árvore nativa que representa a nacionalidade, da família das 

bignoniáceas, a qual pertence ao gênero Tabebuia, palavra tupi que significa “o que boia, o que 

flutua”. Ainda, a mesma Lei Municipal autoriza a distribuição de mudas de árvores Ipês 

gratuitamente junto as Escolas do Município no dia 21 de setembro de cada ano, Dia da Árvore. 

A Lei Orgânica Municipal em seu art. 1º identifica a data de 29 de setembro de cada 

ano como sendo a data comemorativa a emancipação política e administrativa do Município de 

Bandeirante, sendo considerado Feriado Municipal. 

A Lei Municipal nº 281/2002, de 17 de maio institui Feriado Municipal todo o dia 13 

de junho de cada ano como sendo o Dia do Padroeiro do Município de Bandeirante, sendo o 

“Santo Antônio” é o Padroeiro do Município. 

O Município de Bandeirante possui uma Biblioteca Pública localizada na Rua Afonso 

Oliboni, sn, Centro, instituída e denominada Biblioteca Pública Municipal Francisca Amorim 

Nicaretta destinada ao atendimento da classe estudantil e da Comunidade em geral, pela Lei 

Municipal nº 408/2005, de 02 de março. 

Atualmente a Biblioteca Pública Municipal Francisca Amorim Nicaretta não possui 

software apropriado para catalogação do seu acervo bibliográfico que soma cerca de 2.000 

exemplares de livros, revistas e periódicos. 

Anexo a Biblioteca Pública Municipal Francisca Amorim Nicaretta está instalado e em 

funcionamento o Telecentro Comunitário que está diariamente à disposição da Comunidade 

equipado contendo onze microcomputadores, duas impressoras e internet gratuita. 

O Município de Bandeirante possui o denominado Centro de Multiplo Uso Edgar 

Frohlich, pela Lei Municipal nº 673/2008, de 20 de novembro, localizado na Rua João B. Bataglin, 

sn, Centro diariamente à disposição de eventos de Grupos de todos os gêneros da Comunidade. 

Ainda, junto ao Centro de Multiplo Uso são realizadas aulas de dança na modalidade 

gauchesca a casais de Munícipes de qualquer idade interessados, sendo disponibilizado 

profissional habilitado e regularmente contratado pelo Setor de Cultura do Município. Atualmente 

as aulas de dança contam com 50 (cinquenta) participantes. 
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Em meados do ano de 2001 o Setor de Cultura instituiu o Grupo de Danças Dançarte 

composto por 12 adolescentes na faixa etária entre 10 a 16 anos, onde o Setor de Cultura do 

Município efetuou a disponibilização de uma profissional habilitada e regularmente contratada 

para atuar na elaboração de coreografias e ensaios para apresentações municipais e até regionais 

quando solicitadas. Ainda, o Grupo de Danças Dançarte participava de Mostras de Danças onde 

traziam troféus de participação do Município. 

Em meados do ano de 2001 na Linha Novo Encantado havia o Grupo de Italianos 

denominado “Urta e Tira” composto por 12 pessoas na faixa etária entre 10 a 16 anos, onde o 

Setor de Cultura do Município efetuou a disponibilização de uma profissional habilitada e 

regularmente contratada para atuar na elaboração de coreografias e ensaios para apresentações 

municipais e até regionais quando solicitadas. Ainda, o Grupo de Danças Dançarte participava de 

Mostras de Danças onde traziam troféus de participação do Município. 

O Setor de Cultura do Município de Bandeirante anualmente desenvolve atividades 

alusivas à comemoração do aniversário do Município realizado no mês de setembro de cada ano 

com programação diversificada, como a realização do tradicional Café Colonial com produtos da 

agricultura familiar local e regional, com apresentações, sonorização e exposição e venda de 

produtos. 

O aniversário do Município é comemorado anualmente na data de 29 de setembro. 

É promovido ainda a Festa do Dia dos Idosos conjuntamente com a comemoração do 

aniversário do Município, onde é promovido um grande almoço aos idosos membros dos Grupos 

de Idosos, apresentações e matine para toda a Comunidade e visitantes. 

Ainda, o Município de Bandeirante por meio da Lei Municipal nº 1.035/2013, de 19 de 

dezembro instituiu o Programa Natal Feliz Bandeirante com objetivo de fomentar e difundir a 

cultura do espírito natalino junto às crianças, idosos e famílias do Município. 

Nas programações de Natal o Setor de Cultura desenvolve ações como distribuição de 

doces e brinquedos às crianças, doces e presentes aos idosos, mães e seus grupos, inclusive realiza 

o passeio do Papai Noel com a distribuição de balas nas ruas da área urbana e rural do Município. 

As principais festas tradicionais do Município de Bandeirante são o Baile do Chopp e a 

Festa da Polenta promovidos pela Comunidade da Linha Novo Encantado, o Carna Tchê 

promovido pelo Grupo Cavalarianos Marco da Fronteira e realizado na sua sede campeira, o Baile 

da Linguiça realizado no mês de maio e o Baile de Reveillon são promovidos pela Comunidade da 
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Capela Santo Antônio e a Festa do Colono e Motorista realizado no mês de julho promovido pela 

Comunidade Evangélica de Bandeirante. 

As Festas dos Padroeiros são promovidas pelas Comunidades abaixo identificadas: 

Comunidade Padroeiro Mês 

São Vicente de Paula São Vicente de Paula Janeiro 

São Jorge e Santo Expedito Abril 

Capela Santo Antônio Santo Antônio Junho 

Linha Reno São Valentin Fevereiro 

Linha Hélio Wasun Nossa Senhora das Graças Novembro 

Linha Novo Encantado Santo Antão Junho 

Santa Lucia Dezembro 

Linha Várzea Alegre Nossa Senhora do Carmo Julho 

Linha Prata Nossa Senhora de Fatima Maio 

Linha Getúlio Vargas Nossa Senhora dos Navegantes Fevereiro 

Santa Ana e Colono e Motorista Julho 

Linha Gaspar São Benildo Julho 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, esporte e Turismo, 2017. 

 

O Município de Bandeirante possui ainda as organizações associativas identificadas de 

Clubes de Mães que tem por objetivo encontros pontuais, cada qual na sua Comunidade sede, que 

visam fomentar a amizade, a cultura e o lazer, a seguir identificados: 

Clube Comunidade 

Clube de Mães Mirassol Sede do Município 

Clube de Mães Encanto da Alegria Sede do Município 

Clube de Mães Paz e Amizade  Linha Reno 

Clube de Mães Sempre Alegre Linha Hélio Wasun 

Clube de Mães Amizade Linha Novo Encantado 

Clube de Mães Unidas Venceremos Linha Novo Encantado 

Clube de Mães Amor e Progresso Linha Várzea Alegre 

Clube de Mães Lutando Venceremos  Linha Riqueza do Oeste 

Clube de Mães Esperança da Fronteira Linha Prata 
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Clube de Mães Boa Amizade Em Busca do Ideal Linha Getúlio Vargas 

Clube de Mães Passo a Passo Venceremos Linha Adolfo Zigueli 

Clube de Mães Raios de Sol Linha Gaspar 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, esporte e Turismo, 2017. 

 

Anualmente é realizado um Grande Encontro desses Clubes de Mães promovido pelo 

Setor de Cultura do Município em que são realizadas palestras com assuntos gerais de interesse da 

mulher, gincanas, brincadeiras, distribuição de presentes e alimentação com o objetivo de fomentar 

a integração dos Grupos, a valorização das experiências e a disseminação de informações gerais de 

todas as áreas. 

Igualmente o Município de Bandeirante possui as organizações associativas 

identificadas de Grupos de Idosos que tem por objetivo encontros semanais, cada qual na sua 

Comunidade sede, que visam fomentar a amizade, a cultura e o lazer, a seguir identificados: 

Grupo Comunidade 

Grupo de Idosos Amizade da Fronteira Sede do Município 

Grupo de Idosos São Benildo Linha Gaspar 

Grupo de Idosos Envelhecer Esperança Linha Novo Encantado 

Grupo de Idosos Nossa Senhora do Carmo Linha Várzea Alegre 

Grupo de Idosos Flor de Maio Linha Prata 

Grupo de Idosos Vida que Renasce Linha Getúlio Vargas 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, esporte e Turismo, 2017. 

 

Anualmente é realizado uma grande festa na sede da Comunidade de cada Grupo com 

o auxílio do Setor de Cultura do Município onde são convidados inclusive todos os demais grupos 

do Município e são realizadas bingos, brincadeiras, distribuição de presentes e alimentação com o 

objetivo de fomentar a integração dos Grupos, a valorização das experiências e a disseminação de 

informações gerais de todas as áreas. 

O Município de Bandeirante possui o Grupo de Cavalarianos Marco da Fronteira 

legalmente formalizado e fundado em 10 de novembro de 2008 por Munícipes tradicionalistas que 

tinham o mesmo objetivo de resgatar e propagar os valores culturais da tradição gaúcha por meio 
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de cavalgadas. O Grupo atualmente possui cerca de 50 (cinquenta) famílias associadas e sede 

própria com amplo espaço para festividades. 

Ainda o Município de Bandeirante possui o Moto Grupo 100 Fronteiras fundado no 

ano de 1999 por meio de um grupo de amigos com o objetivo principal de conhecer melhor 

algumas cidades do país vizinho Argentina. Atualmente o Moto Grupo possui aproximadamente 

20 (vinte) integrantes que se encontram mensalmente para confraternizações em geral e 

frequentemente fazem viagens e excursões para conhecer pessoas, lugares e cidades. 

 

3.9.2 – Turismo 

 

De acordo com a Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas, sobre 

Estatísticas de Turismo, o turismo significa “as atividades que as pessoas realizam durante suas 

viagens e permanência em lugares distintos dos que vivem, por um período de tempo inferior a um 

ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros”. U.N. World Tourism Organization 

(UNWTO). «Concepts and definitions» (em inglês). Consultado em 30 de março de 2008. 

No Município de Bandeirante existem pontos identificados como de turismo que são 

atividades desenvolvidas por indústrias formalizadas e as produções artesanais de propriedades de 

agricultores na exploração da agricultura familiar. 

Com indústrias formalizadas nos reportamos a empresa Visão Móveis Ltda com a 

exploração da atividade moveleira desde o ano de 2014, onde com uma área de 3,78 há de área de 

terras a infraestrutura da empresa chama atenção à visitantes. 

 

Fonte: Imagem da fachada da empresa Visão Móveis, 2015. 

http://www.world-tourism.org/facts/eng/methodological.htm#2
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Fonte: Imagem da localização da empresa em relação a sede do Município. 

 

A empresa de Laticínios Bandeirante está localizada na entrada do Município e explora 

a atividade de industrialização de derivados do leite desde o ano de 2001 que chama visitantes para 

conhecimento e comercialização de seus produtos em unidades para consumo familiar ou para 

comercialização. Anterior ao ano de 2001 a atividade era explorada na propriedade do Senhor 

Edmundo Afonso Bracht atual proprietário da Laticínios Bandeirante. 

Em seguida destacamos a Companhia Energética Rio das Flores localizada no Rio das 

Flores no primeiro ponto próximo a Linha Gaspar, no segundo ponto próximo ao Distrito de Prata 

e no terceiro ponto na divisa entre os Municípios de Bandeirante e Belmonte com a exploração da 

atividade de geração de energia elétrica desde o ano de 2010 mudando o cenário encontrado que 

oportunizou a presença de visitantes. 
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Fonte: Imagem do primeiro ponto próximo a Linha Gaspar. 

 

Fonte: Imagem do segundo ponto próximo ao Distrito de Prata. 
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Fonte: Imagem do terceiro ponto na divisa dos Municípios de Bandeirante e Belmonte. 

 

As produções artesanais de propriedades de agricultores na exploração da agricultura 

familiar se caracterizam na produção em pequena escala e sua venda local ou regional seja para 

consumo familiar, seja para comércios. A saída dos produtos também ocorre por meio de 

visitações às propriedades o que fomenta o turismo local. 

A propriedade rural do Senhor Olavo da Silva localizada na Linha Novo Encantado 

produz artesanalmente cuias que são comercializadas em unidades à visitantes ou por produção 

solicitada por comerciantes locais e regionais. As cuias são denominadas Cuias Bandeirante. 

A exploração de outra cultura que merece destaque são as propriedades do Senhor 

Claudinei Bazi, do Senhor Willian Bertochi e Natalício Carniel que exploram a produção orgânica 

de morangos com a comercialização a visitantes locais ou por solicitação de comerciantes locais e 

regionais. 

Ainda o Município de Bandeirante possui a Agroindústria Sabor do Vale localizada na 

propriedade do Senhor Adair Teixeira com a exploração e elaboração artesanal de suco e vinho de 

uva que igualmente são comercializadas em unidades à visitantes ou por produção solicitada por 

comerciantes locais e regionais. 

O Município de Bandeirante possui um grande fluxo de pessoas consideradas “fiéis” 

que vem de todos os Estados do Brasil para conhecerem e solicitarem orações do Bispo da Igreja 
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Católica Apostólica Conservadora do Brasil, Senhor Claudir Francisco Foscharini, conhecido 

carinhosamente como “Padre Milani”. 

Ainda o Município possui um fluxo considerável de pessoas da região que vem na 

propriedade rural do Senhor Mário Camini na Linha Getúlio Vargas existe um encontro de “fiéis” 

para orações. 

O Grupo de Cavalarianos Marco da Fronteira possui sua sede instalada próximo a Área 

Industrial com eventos gauchescos que trazem um considerável número de visitantes da região. 

Outra forma de exploração do turismo local é as festividades tradicionalistas realizadas 

pelo Poder Público e pelas Comunidades locais, as quais tem sempre a presença de visitantes. 

Um grande marco na história da nossa Comunidade fora a grande obra de 

pavimentação asfáltica que liga o Município de Bandeirante ao Município de São Miguel do Oeste 

perfazendo uma extensão de 12,353 km, inaugurado no ano de 2008. 

A obra de pavimentação asfáltica transformou-se em via de passeio e prática de 

esportes por moradores de ambos os Municípios. 

O Portal de entrada do Município está localizado em frente a empresa Visão Móveis 

Ltda. 

O Município possui a Praça Pública Municipal localizada na Quadra Urbana nº 162 na 

mesma quadra do Centro Administrativo Municipal e possui uma área de aproximadamente 8.550 

m² que igualmente atrai visitantes. A Praça Pública Municipal possui uma Academia ao Ar Livre 

contendo 09 equipamentos para utilização pelos interessados em atividades que beneficiam a saúde 

e um Parque Infantil com gira-gira carrossel, balanço de ferro e outros. 



169 
 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, 2017. 

 

O Município de Bandeirante ainda possui uma cachoeira que merecem destaque 

localizada na propriedade rural do Senhor Valentin Noter, na Comunidade de Linha de Flor da 

Serra. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2017. 

 

Ainda existe uma caverna localizada próximo ao Rio das Flores, no Distrito de Prata, 

na propriedade de Agostinho André Daltoé. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2017. 

 

3.9.3 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Existe a necessidade de atualização da legislação da cultura, nominar os 

representantes dos órgãos, elaborar o Plano Diretor de Cultura 

Objetivo Específico Implantar a Gestão da Cultura no Município de Bandeirante 

Ações - atualizar a legislação da cultura 

- nomear os representantes dos órgãos 

- efetuar as reuniões necessárias 

- identificar o espaço físico da cultura do Município 

- equipar o Setor da Cultura com equipamentos adequados e necessários ao 

pleno desenvolvimento dos serviços 

- elaborar e executar o Plano Diretor de Cultura 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

Problema 2 Existe a necessidade de atualização da legislação do turismo, nominar os 
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 representantes dos órgãos, elaborar o Plano Diretor de Turismo 

Objetivo Específico Implantar a Gestão do Turismo no Município de Bandeirante 

Ações - atualizar a legislação do turismo 

- nomear os representantes dos órgãos 

- efetuar as reuniões necessárias 

- identificar o espaço físico do turismo do Município 

- equipar o Setor de Turismo com equipamentos adequados e necessários ao 

pleno desenvolvimento dos serviços 

- elaborar e executar o Plano Diretor de Turismo 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 nas áreas de cultura e turismo tem a 

finalidade de fomentar e manter a cultura local e implantar efetivamente os serviços de turismo 

local no Município. 
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3.10 – Área de Esporte e Lazer 

 

A Lei Municipal nº 149/1999, de 05 de novembro institui a Comissão Municipal de 

Esportes – COMDE do Município de Bandeirante com o objetivo de assegurar o desenvolvimento 

do desporto amador no Município. 

O Município de Bandeirante possui aproximadamente 800 atletas ativos de todas as 

idades envolvidos nas diversas modalidades de esporte como futebol de campo (principal e 

aspirante), futsal (sub 15, veterano, feminino e livre), bocha (masculino, feminino e casais), 

bolãozinho (das mães e dos idosos) e 48 (masculino). 

O Setor de Esportes anualmente realiza Campeonatos Municipais de forma a promover 

esporte, lazer e a integração entre as Comunidades. 

O Município de Bandeirante possui clubes esportivos legalmente formalizados nas 

suas Comunidades que desenvolvem atividades de desporto e lazer, a seguir: 

Clube Comunidade 

Esporte Clube Palmeiras Linha Hélio Wasun 

Esporte Clube Flor da Serra Sede do Município 

Esporte Clube Estrela Vermelha Linha Novo Encantado 

Esporte Clube Barriga Verde Linha Várzea Alegre 

Esporte Clube Céu Azul Linha Gaspar 

Esporte Clube Floriano Linha Prata 

Esporte Clube Independente Linha Getúlio Vargas 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 2017. 

 

Ainda, são desenvolvidos trabalhos com as Escolinhas Municipais de Futsal que 

possuem aproximadamente 95 atletas entre as idades de 05 e 15 anos, compreendendo 10 turmas 

com treinos nos períodos matutino e vespertino, tendo como local o Ginásio Américo Lopes, da 

Escola Estadual Hélio Wasun, localizado na Sede do Município, sendo disponibilizados um 

professor e fardamento para os treinos. 

As crianças que participam das Escolinhas Municipais de Futsal participam de 

Campeonatos Regionais e até de jogos amistosos na região. 
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O Município de Bandeirante participa dos Jogos da Associação dos Municípios do 

Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC que acontecem anualmente com os atletas dos 

Municípios associados, nas modalidades de canastra, dominó, xadrez, bocha, 48, corrida, futebol 

de salão e de suíço e vôlei de quadra e de areia. Esses eventos são promovidos com a intenção de 

promover a integração entre os dezenove Municípios filiados à AMEOSC. 

Nestes jogos da AMEOSC podem participar atletas que sejam ocupantes de cargos 

públicos eletivo, de provimento efetivo ou comissionado ou contratado e a participação do 

Município de Bandeirante contribui com a disseminação das características da nossa Comunidade. 

 

3.10.1 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Existe a necessidade de local adequado dos treinamentos dos atletas do 

Município e distribuição de fardamento aos atletas do Município quando em 

representação do Município na região e no Estado 

Objetivo Específico Implementar o Esporte no Município de Bandeirante 

Ações - adquirir área de terras 

- elaborar e executar de projeto de edificação de ginásio municipal 

- elaborar e executar de projeto de edificação de campo municipal 

- ofertar treinamentos a mais atletas 

- equipar as aulas de treinos com equipamentos adequados e necessários ao 

pleno desenvolvimento dos serviços 

- distribuir fardamento completo aos atletas do Município 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

Problema 2 Existe a necessidade de ofertar a prática de outras modalidades de esportes a 

crianças, jovens e adultos no Município de Bandeirante, a participação em 

jogos e campeonatos regionais e estaduais com representatividade de atletas 

do Município ou cedidos ou contratados 

Objetivo Específico Ofertar mais Esporte no Município de Bandeirante 
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Ações - instituir programas de prática de outras modalidades de esporte 

- receber/oferecer cessão de atletas para participação em jogos e 

campeonatos 

- contratar deslocamentos 

- distribuir materiais para treinamentos, fardas e outros necessários 

- contratar professor 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 nas áreas de esporte e lazer tem a 

finalidade de promover o acesso ao esporte e lazer aos Munícipes de Bandeirante. 
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3.11 – Área de Saneamento 

 

A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 em seu art. 3º considera Saneamento 

Básico como sendo um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Bandeirante instituído pela Lei 

Municipal nº 1.000/2013, de 28 de junho, em seu art. 4º, inciso I, identifica como objetivo a 

garantia do “direito à cidade para todos, compreendendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infraestrutura e equipamentos urbanos, ao transporte, aos serviços 

públicos, à segurança, ao trabalho e ao lazer”. 

Ainda, o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal em seu inciso I, do art. 5º 

identifica que “dotar o Município de instrumentos técnicos e administrativos capazes de coibir os 

problemas do desenvolvimento urbano para o futuro, e, ao mesmo tempo indicar soluções para os 

problemas atuais” como uma diretriz necessária para que os objetivos sejam atingidos. 

O mesmo Plano Diretor é composto por uma Política de Desenvolvimento 

Socioeconômico com a ideologia de formação de um Programa de Melhoria do Saneamento 

Básico Ambiental no Município de Bandeirante com vistas a promover a melhoria das condições 

ambientais com investimentos em políticas públicas reforçadas com a elaboração e execução de 

projetos bem específicos e bem definidos. 

O Plano Diretor identificou algumas ações necessárias e indispensáveis ao saneamento 

básico, como:  o controle da qualidade de água, a preservação dos mananciais superficiais e 

subterrâneos, o equacionamento da falta de água na área rural do Município, o equacionamento do 

tratamento e destinação dos dejetos de animais, a compatibilização do desenvolvimento econômico 

e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e dos ecossistemas, o aumento e 

regeneração da vegetação das margens dos rios com espécies nativas, a implantação da rede de 

atendimento de tratamento de esgoto, a reciclagem adequada destinação dos resíduos urbanos e a 

redução do consumo de águas servidas nas indústrias e residências. 

A legislação apresenta vários programas de melhoria de saneamento básico e ambiental 

que devem ser implantadas no Município, tais como:   

a) legislação e fiscalização ambiental; 
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b) projeto de recuperação dos rios com reforço da mata ciliar; 

c) projeto de implantação de programas preventivos do uso de agrotóxicos; 

d) projeto de implantação do programa de coleta seletiva de lixo; 

e) projeto de melhoria do abastecimento de água no interior; 

f) projeto de implantação de programas de construção de cisternas; 

g) projeto de captação de recursos para implantação de rede e estação de tratamento de 

esgoto; 

h) projeto de implantação de programas de instalação de fossas, filtros e sumidouros 

individuais nas residências, principalmente na área rural; 

i) projeto de aumento da frequência da coleta de lixo na área urbana e implantação de 

coleta no interior; 

j) projeto de melhoria da limpeza urbana. 

A Lei Municipal nº 1.001/2013, de 28 de junho, estabelece a Política Municipal de 

Saneamento Básico de Bandeirante e em seu art. 1º estabelece sua finalidade de “assegurar a 

proteção da saúde da população e a salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de 

disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento básico no 

Município”. 

A mesma legislação identifica os objetivos da Política Municipal de Saneamento 

Básico a serem desenvolvidas para se alcançar o objetivo geral: 

“I - contribuir para o desenvolvimento e a redução das desigualdades locais, a 

geração de emprego e de renda e a inclusão social; 

II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação 

dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações 

de baixa renda; 

III - proporcionar condições adequadas de salubridade sanitária às populações 

rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados; 

IV - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 

poder público dê-se segundo critérios de promoção da salubridade sanitária, de 

maximização da relação benefício-custo e de maior retorno social; 

V - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e 

fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico; 
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VI - promover alternativas de gestão que viabilizem a auto sustentação 

econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na 

cooperação com os governos estadual e federal, bem como com entidades 

municipalistas; 

VII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, 

estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes 

agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, 

gerencial, financeira e de recursos humanos contemplados as especificidades 

locais; 

VIII - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de 

tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse 

para o saneamento básico; 

IX - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e 

desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar 

que sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio 

ambiente, ao uso e ocupação o solo e à saúde.” 

No processo de desenvolvimento e execução das ações que envolvem todo o Sistema 

de Saneamento Básico são seus instrumentos o Plano Municipal de Saneamento Básico que visam 

trabalhar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos ao alcance dos níveis crescentes de 

salubridade ambiental; o Conselho Municipal de Saneamento Básico com caráter deliberativo e 

atribuição auxiliar ao Poder Executivo na formulação da Política Municipal de Saneamento 

Básico; o Fundo Municipal de Saneamento Básico instituído para atuar como Órgão da 

Administração Municipal com orçamento de receitas e despesas específicas para ações e serviços 

de saneamento básico; o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico que viabilizará 

dados relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico; e, Conferência Municipal 

de Saneamento Básico que faz parte do processo de elaboração e revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

O Município de Bandeirante tem na área urbana os serviços de abastecimento de água 

potável sob a responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN por 

meio de Convênio com o direito de implantar, administrar e explorar com exclusividade os 

serviços públicos de abastecimento de água atendendo 462 domicílios, que corresponde a 52 % do 

total de 899 domicílios localizados em todo o Município. 
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Conforme dados do IBGE Cidades do ano de 2008 existiam 250 domicílios com 

abastecimento com água potável e em 2010 existiam 383 domicílios. 

O manancial superficial que abastece o Município de Bandeirante é o Rio Bandeirante, 

situado na Microbacia do Bandeirante, onde fica a sede municipal e o sistema de abastecimento da 

área urbana é composto por uma captação superficial, uma elevatória de água bruta, uma estação 

de tratamento com simples desinfecção e um reservatório que distribuem a água tratada para toda a 

rede de abastecimento. Este sistema foi adaptado do Plano Municipal de Saneamento Básico no 

ano de 2013. 

Atualmente o consumo de água potável nos domicílios da área urbana chega a vazão 

de 3,4 l/s. O Rio Bandeirante em tempos de estiagem possui uma vazão de 2,19 l/s, sendo, 

portanto, que no verão (com estiagem) não há garantia de água suficiente. 

A Lei Municipal nº 1.049/2014, de 07 de março autorizou o Município de Bandeirante 

consorciar-se e delegou os serviços de regulação e fiscalização do saneamento básico à Agência 

Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS. 

Em 29 de março do corrente ano a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

– ARIS realizou uma vistoria em que seu relatório final apontou que o Sistema de Abastecimento 

de Água – SAA atende a 919 habitantes da área urbana, com um consumo per capita médio de 

154,57 (l/hab/dia), num total de ligações ativas de 394 unidades consumidoras, num total de 422 

economias, com a rede de abastecimento numa extensão total de 15.020 metros, a Estação de 

Tratamento de Água (ETA) com período de funcionamento diário 15,16 (h/dia) e o sistema 

apresenta índice de perdas totais de 44,56 %. 

Elaborados os dimensionamentos necessários a ARIS concluiu que atualmente a 

estimativa: a) da demanda de consumo com redução de perdas é de 3,28 l/s, b) do volume de 

reservação mínima é de 127,71 m³ havendo um déficit de 27,71 m³ nos volumes de reservação e c) 

da vazão de captação e capacidade de adução de água bruta deve ser de 4,66 l/s. 
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Fonte: Imagem atual da rede de abastecimento de água na área urbana. 

 

Na área rural as propriedades são abastecidas por sistemas coletivos de captação, 

tratamento primário e distribuição de água, os quais foram elaborados e executados projetos pela 

Prefeitura Municipal. Atualmente o sistema conta com 18 redes de abastecimento de água, sendo 

15 ativas e 03 inativas, atendendo aproximadamente 866 pessoas que correspondem a 

aproximadamente 35% da população do Município. 

A captação da água é realizada em pequenos poços superficiais, o tratamento realizado 

ocorre com a filtração e aplicação de cloro na água para após sua distribuição. Algumas análises 

são realizadas pela Vigilância Sanitária do Município, mas não há um controle contínuo da 

qualidade da água tratada nestes sistemas. 

Existe uma parcela da população urbana e rural possuem sistemas individuais de 

abastecimento de água para sua propriedade, inclusive, não efetuando os controles de qualidade da 
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água. Em especial a esses casos a captação da água ocorre em nascentes de água da sua própria 

propriedade ou de propriedades vizinhas. 

Ainda, é sabido que existem um número pequeno de residências que são abastecidas 

por sistemas que variam desde a coleta de água da chuva à coleta de água em açudes, lagos e rios. 

O Município de Bandeirante não possui redes coletoras de esgotamento sanitário, o 

qual é resolvido individualmente pelas propriedades com a construção de sistemas individuais 

construídas no modelo tradicional como fossa negra ou rudimentar, sendo escavada uma cova 

profunda preenchida com pedras para drenar o efluente. 

Também há domicílios com esgoto a céu aberto, além de haver ligações clandestinas 

na drenagem pluvial ou o envio direto a drenagem. 

O principal esgoto produzido no Município é o doméstico composto por água de 

banho, pias e tanques, excretas, papel higiênico, restos de comida, entre outros, sendo produzidos 

por residências, estabelecimentos comerciais, instituições ou quaisquer edificações que dispõe de 

banheiros, lavanderias e cozinhas. 

Conforme dados do IBGE Cidades do ano de 2010 existiam 862 domicílios com 

banheiro de uso exclusivo do domicílio sendo seu destino abaixo identificado: 

Esgotamento Sanitário Domicílios 

Rede Geral de Esgoto ou Pluvial 1 

Fossa Séptica 154 

Fossa Rudimentar 696 

Vala 5 

Outro 6 

Total 862 

Fonte: IBGE Cidades, 2010. 

 

Ainda, conforme dados do IBGE no ano de 2013 existiam 154 domicílios com fossa 

séptica e aproximadamente 700 domicílios com fossa rudimentar. 

Os serviços de saneamento básico de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são 

considerados corretos quando acontecem de acordo com a classificação da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT, Norma NBR 10.004/04 que define os resíduos sólidos como sendo 

resíduos nos estados sólido e semissólido resultando de atividades de origem industrial, doméstica, 
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hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de serviços de varrição, sendo de Classe I sendo os 

perigosos e os de Classe II sendo os não perigosos, subdividindo-se em Classe IIA, os não inertes e 

Classe IIB, os inertes. 

A Lei Municipal nº 1.002, de 28 de junho, que instituiu o Código de Posturas do 

Município de Bandeirante tem o objetivo ordenar e assegurar a observância de padrões mínimos de 

segurança, higiene, salubridade e conforto dos espaços e edificações no Município. 

Em se tratando de higiene pública a mesma Lei Municipal identifica que os serviços de 

limpeza urbana serão executados direta ou indiretamente pela Prefeitura Municipal com os 

serviços de coleta de lixo domiciliar. 

O acondicionamento do lixo domiciliar é inadequado ao seu depósito temporário e ao 

seu transporte. 

A Lei Municipal ainda destaca que fica proibido queimar lixo ou quaisquer outros 

materiais, aterrar as vias públicas com lixo, com materiais velhos ou com quaisquer detritos, lançar 

nas vias púbicas ou nos terrenos sem edificações ou nas várzeas o lixo de qualquer origem, os 

entulhos, os cadáveres de animais, os fragmentos pontiagudos ou qualquer material e ainda 

queimar qualquer substância nociva, dentre outras proibições. 

Ainda, de acordo com dados do Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado no 

ano de 2013, com relação aos resíduos domiciliares especiais que incluem entulhos de obras, 

pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes e pneus, não existe um controle efetivo nem de 

quantidade nem de destino final. 

No Município de Bandeirante os serviços de limpeza urbana originários dos serviços 

de capina, varrição, roçagem, poda e outros são efetuados diariamente pelo próprio Poder Público 

Municipal sem cronograma de ações e sem pessoal adequadamente certificado e identificado para 

a prestação dos serviços, além de algumas recolhas de materiais deste tipo de propriedades 

particulares. Não existem dados relativos a controles de quantidade gerada de resíduos nem 

tampouco da destinação destes materiais. 

Igualmente não existem controles da destinação dos resíduos da construção civil. 

Os serviços de limpeza urbana de manejo de resíduos sólidos são efetuados por meio 

da contratação de empresa privada regularmente certificada e qualificada para semanalmente 

efetuar a coleta, transporte e destinação final do lixo urbano de resíduos domésticos e comerciais 

que se enquadrem na Classe II. 
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Conforme informações do ano de 2017 colhidas por meio do Sistema DATASUS são 

coletadas em média 35 toneladas/mês de resíduo sólidos urbanos e comerciais no Município. 

No ano de 2016 foram gastos em torno de 85 mil reais com os serviços de coleta de 

lixo urbana e a arrecadação da cobrança de limpeza urbana aconteceu próxima aos 10 mil reais, 

demonstrando o quanto o sistema adotado precisa ser revisto. 

Os lixos e resíduos do Setor de Saúde do Município de Bandeirante que são os 

considerados perigosos, igualmente são prestados por empresa privada regularmente certificada e 

qualificada para a coleta, transporte e destinação final. 

Segundo informações da empresa contratada são coletados em média de 1 

tonelada/mês de resíduos do Setor de Saúde do Município. Este lixo da área de saúde recebe 

tratamento especial de destinação final, ocorrendo a cada quinze dias. 

Ainda, não há cobertura de 100% dos serviços de manejo de resíduos sólidos, sendo 

abaixo apresentados a composição do manuseio do lixo pelos domicílios da área urbana do 

Município de Bandeirante: 

Destino do Lixo Domicílios 

Coletado por Serviços de Limpeza 316 

Queimado na Propriedade 432 

Enterrado na Propriedade 89 

Outro Destino 61 

Jogado em Terreno Baldio 1 

Total 899 

Fonte: IBGE Cidades, 2010. 

 

O lixo gerado pela atividade comercial é comumente destinado juntamente com o 

doméstico não havendo dados precisos sobre sua quantidade específica. 

A atividade industrial tem para si a responsabilidade de destinação final do resíduo 

industrial levando-se em consideração sua classificação. 

Os serviços de limpeza urbana de manejo de resíduos sólidos na área rural não 

possuem cronograma de prestação de serviços de limpeza ou de coleta e nem tampouco há 

regularidade dos serviços. 
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Os serviços de saneamento básico de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas vias urbanas e rurais são realizados pelo Poder Público do 

Município de Bandeirante sendo que alguns serviços são contratados. 

A área urbana do Município de Bandeirante possui vias abertas e pavimentadas, vias 

abertas e com pavimentação primária e vias não abertas, sendo que as pavimentadas já possuem 

um sistema de drenagem e as com pavimentação primária possuem valas, sarjetas, bueiros e 

tubulações. 

Os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais na área urbana são solucionados 

progressivamente em conjunto com os projetos complexos e específicos de infraestrutura 

elaborados por servidor do próprio Poder Público Municipal e as execuções destes projetos 

ocorrem por meio de contratação legal e regular de empresa privada regularmente certificada e 

qualificada. As execuções destes projetos igualmente dependem de altos investimentos oriundos de 

convênios com os Governos Federal e/ou Estadual. 

A drenagem nas vias rurais ocorre com a execução de serviços de máquinas e 

equipamentos próprios do Poder Público que escavam valas nas laterais das vias e instalam 

tubulações em pontos estratégicos com o objetivo da escoação das águas das chuvas. Entretanto 

tendo em vista os processos erosivos, de assoreamento da rede de drenagem e da movimentação da 

atividade agrícola as vias merecem atenção redobrada na sua manutenção periódica e troca das 

tubulações. 

Os serviços de limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas são 

realizados por servidores do próprio Poder Público Municipal. 

 

3.11.1 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 De conformidade com o Relatório de Fiscalização do Sistema de 

Abastecimento de Água emitido pela ARIS em 29 de março do corrente ano 

houveram apontamentos consideráveis a serem sanados abaixo: 

Constatações na ERAB: inexistência de conjunto motobomba reserva 

instalado e de equipamentos de medição de vazão na ERAB e área sem o 

devido cercamento; 

Constatações na ETA: água tratada não atende aos padrões de potabilidade 
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vigentes, equipamentos em condições inadequadas de conservação, há mais 

de um ano, conforme constado na fiscalização do dia 11/02/2016, RF 002, a 

água tratada por esse SAA apresenta os parâmetros de turbidez alterados, 

instalações do depósito não propiciam as condições adequadas para 

armazenamento dos produtos químicos, inexistência de vazão de entrada, 

inexistência de tratamento e/ou destinação correta dos subprodutos do 

tratamento (efluente da lavagem dos filtros, sólidos removidos dos 

decantadores, etc.); 

Constatações na ERAT: inexistência de medidor de pressão na saída da 

ERAT e inexistência de medidor de vazão; 

Constatações no Reservatório de Distribuição: inexistência de medidor de 

vazão; 

Constatações na Rede de Distribuição: água distribuída não atende aos 

padrões de potabilidade vigentes e inexistência de motobomba reserva em 

estoque destinada a equipamento pressurizador de rede (booster). 

Objetivo Específico Implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico 

Ações - fiscalizar a prestação de serviços da CASAN 

- viabilizar a adequação das constatações efetuadas com investimentos 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual 

 

Problema 2 Existem comunidades rurais que não possuem redes de abastecimento de 

água, existem redes de abastecimento de água inativas e precárias, existe a 

falta manutenção geral das redes de água existentes, existe a ETA que gera 

lodo sem tratamento, existem mananciais sem área de proteção estabelecida, 

existem plantações no entorno dos mananciais, existem sistemas de 

captação sem proteção, existem as barragens encontram-se assoreadas, falta 

de orientação e informação à Comunidade no geral e legislação escassa 

Objetivo Específico Implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico 

Ações - elaborar e executar projetos de novas redes de abastecimento de água 
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- elaborar e executar projetos de ampliação de redes de abastecimento de 

água existentes 

- elaborar e executar agenda de recuperação e manutenção dos mananciais, 

barragens e outros locais necessários 

- executar as manutenções periódicas das redes de abastecimento de água 

- implementar e executar os Planos Municipais com a participação da 

Comunidade 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 

 

Problema 3 A rede coletora existente não atende 100% da área urbana, existem 

domicílios urbanos com ligações clandestinas de esgoto na rede coletora, 

não há estação de tratamento de esgoto, existe o lançamento de efluentes no 

Arroio Bandeirante e na drenagem pluvial, não há sistemas alternativos de 

tratamento de esgoto adequados, não há campanha ou programa que 

dissemine informação a respeito do esgotamento sanitário 

Objetivo Específico Implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico 

Ações - elaborar e executar projeto de esgotamento sanitário na área urbana 

- elaborar e executar projetos de implantação e manutenção de sistemas 

individuais compostos por fossa séptica e filtro anaeróbico, recomendados 

pro sistemas individuais e de pequenos grupos de domicílios e residências 

- implantar programa de controle sanitário 

- elaborar e executar agenda de adequação de ligações clandestinas de 

esgoto coibidas com a fiscalização 

- implementar e executar os Planos Municipais com a participação da 

Comunidade 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 
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Problema 4 Existem áreas urbanas que não são atendidas com a drenagem pluvial, nas 

Comunidades rurais não tem drenagem pluvial, falta manutenção e 

conservação preventiva do sistema de microdrenagem das vias viciais e das 

vias urbanas com pavimentação primária, existe a ocorrência de processos 

erosivos de pequena intensidade nas margens das vias viciais, existem vias 

urbanas com pavimentação primária sem drenagem, existe o despejo de 

esgoto ou lixo na rede de drenagem pluvial, existem elementos de drenagem 

mau dimensionados e/ou fora do padrão, falta manutenção e conservação do 

sistema de macrodrenagem (ocorrência devido a retirada de vegetação ciliar 

e bueiros e pontes mau dimensionados), existe a ocorrência de pequenos 

processos erosivos nos córregos e rios da macrodrenagem, existem 

elementos de drenagem dimensionas sem critérios técnicos adequados e 

sem manutenção preventiva na macrodrenagem, existe o uso e ocupação do 

solo de forma errônea, existe a ocorrência de pequenos processos erosivos 

em obras de controle (margens de vias urbanas e rurais), existem obras de 

controle inadequadas e mau dimensionadas e não há plano de manejo de 

águas pluviais 

Objetivo Específico Implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico 

Ações - elaborar e executar projeto de drenagem pluvial na área urbana e na área 

rural 

- cadastrar a rede e os principais elementos de drenagem 

- priorizar a capacidade de infiltração da bacia por meio de controle de uso 

do solo 

- identificar as ligações clandestinas de esgoto existentes nas redes de 

drenagem pluvial e promover sua adequação integrada com as ações ligadas 

ao esgotamento sanitário 

- fiscalizar e controlar as ocupações em margens de rios e pontos passiveis 

de alagamento 

- analisar criteriosamente novos projetos de microdrenagem urbana em 

áreas de expansão urbana sendo avaliadas cotas de assentamento 

declividade, diâmetro das galerias e dimensionamento das bocas de lobo 
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- proceder novos loteamentos e abertura de novas estradas com elaboração 

de projetos de microdrenagem para evitar transtornos e gastos futuros 

- regulamentar a captação e uso das águas pluviais em reservatórios 

individuais nas residências, sendo restringido o uso para fins de consumo 

humano 

- utilizar pisos permeáveis em projetos de pavimentação e urbanísticos com 

o objetivo de ampliar a capacidade de infiltração do solo 

- elaborar plano de arborização urbana para favorecendo a infiltração das 

águas pluviais no solo e provocando uma evapotranspiração mais lenta 

- elaborar Plano Diretor de Drenagem Urbana com o objetivo de estabelecer 

ações a curto, médio e longo prazos para reabilitar o sistema de drenagem 

existente na cidade, ampliar a cobertura do serviço e aumentar sua 

eficiência, por meio da implantação de obras e ações não estruturais como 

medidas normativas e informativas, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida da população 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 

 

Problema 5 No Município não há coleta seletiva do lixo, não há controle do lixo 

produzido, coletado, transportado e tratado nem o tipo de lixo, há coleta de 

lixo apenas duas vezes por semana na área urbana e não há coleta de lixo na 

área rural, o armazenamento o lixo ocorre em locais inadequados, não tem 

muitas lixeiras nas vias públicas, existe mal acondicionamento do lixo 

domiciliar, não existe acondicionamento nem a coleta do lixo na área rural, 

alguns lixos são queimados ou lançados de forma inadequada em terrenos 

baldios e em propriedades rurais, a varrição e recolha de lixo das vias 

urbanas é realizada por pequena quantidade de funcionários, faltam 

campanhas, programas e atividades com a participação da Comunidade 

Objetivo Específico Implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico 

Ações - elaborar e executar projeto de limpeza pública e manejo de resíduos 
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sólidos na área urbana e na área rural 

- realizar serviços de limpeza de ruas, calçadas, bocas-de-lobo, sarjetas, 

podas de árvore, capina e outros de acordo com Cronograma de Serviços 

- ampliar e padronizar as lixeiras idealizando fácil manuseio e fora do 

alcance de animais 

- implantar a coleta seletiva do lixo 

- implantar coletores de material reciclável ou Postos de Entrega Voluntária 

(PEV) em locais estratégicos e de fácil acesso 

- implantar programa informativo e de Postos de Entrega Voluntária (PEV) 

de óleo de cozinha usado, que ao invés de causar danos ao meio ambiente 

usado pode ser destinado a empresas que trabalham na fabricação de sabão, 

de biodiesel entre outros 

- implantar campanhas informativas e de Postos de Entrega Voluntária 

(PEV) para o recolhimento de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes 

- fiscalizar a destinação adequada das embalagens de agrotóxicos, devendo 

ser acondicionadas adequadamente e devolvidas ao fornecedor 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 nas áreas de saneamento básico tem a 

finalidade de efetivamente implantar os serviços de saneamento básico no Município. 
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3.12 – Área Social 

 

De acordo com a Constituição Federal em seu art. 203 a assistência social será prestada 

ao indivíduo que dela necessitar e tendo os objetivos: 

“I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice; 

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 

e a promoção de sua integração à vida comunitária; 

V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei.” 

A Lei Municipal nº 44/1997, de 25 de junho institui o Fundo Municipal de Assistência 

Social no Município de Bandeirante com o objetivo de atendimento aos prescritos o art. 203 da 

Constituição Federal e se constituirá numa Unidade Orçamentária no Orçamento Geral do 

Município. 

A Lei Complementar Municipal nº 806/2010, de 20 de agosto estrutura a assistência 

social no Município de Bandeirante no Departamento de Assistência Social da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Habitação. 

Ainda, a assistência social no Município de Bandeirante tem como objetivo 

implementar a política de assistência social formulada conjuntamente com a sociedade civil e os 

Conselhos Municipais visando precipuamente a melhoria da qualidade de vida e defesa de direitos. 

A Lei Municipal nº 1.067/2014, de 27 de junho institui o Conselho Municipal de 

Assistência Social com o objetivo de deliberar, acompanhar, avaliar e exercer o controle sobre a 

Política de Assistência Social no Município com as competências de: 

“I – elaborar seu Regimento Interno, conjunto de normas 

administrativas definidas pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu 

funcionamento; 

II – aprovar a Política Municipal, elaborada em consonância com a 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS, na perspectiva do Sistema Único 
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de Assistência Social – SUAS e com as diretrizes estabelecidas pelas 

Conferências de Assistência Social, podendo contribuir nos diferentes estágios de 

sua formulação; 

III – convocar, num processo articulado com a Conferência Nacional e 

Estadual, a Conferência Municipal de Assistência Social, bem como aprovar as 

normas de funcionamento das mesmas e constituir a comissão organizadora e o 

respectivo Regimento Interno; 

IV – encaminhar as deliberações da conferência aos órgãos 

competentes e monitorar seus desdobramentos; 

V – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como 

os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços 

socioassistenciais, programas e projetos aprovados na Política Municipal de 

Assistência Social; 

VI – normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza 

pública e privada no campo da assistência social, exercendo essas funções num 

relacionamento ativo e dinâmico com os órgãos gestores, resguardando-se as 

respectivas competências; 

VII – aprovar o Plano Integrado de Capacitação de Recursos Humanos 

para a área de assistência social, de acordo com as Normas Operacionais 

Básicas do SUAS – NOB-SUAS e de Recursos Humanos – NOB-RH/SUAS; 

VIII – zelar pela implementação do SUAS, buscando suas 

especificidades no âmbito do governo municipal e efetiva participação dos 

segmentos de representação dos conselhos; 

IX – aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas 

as ações de assistência social no Município, tanto os recursos próprios quanto os 

oriundos de outras esferas de governo, alocados no respectivo Fundo Municipal 

de Assistência Social; 

X – aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros 

adotados na LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento; 

XI – propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição 

de programas, projetos, benefícios, rendas e serviços; 
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XII – inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência 

social no Município; 

XIII – informar ao CNAS sobre o cancelamento de inscrição de 

entidades e organizações de assistência social, para que este adote as medidas 

cabíveis; 

XIV – acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas 

nacional, estadual e municipal, efetivado na Comissão Intergestores Tripartite – 

CIT e Comissão Intergestores Bipartite – CIB, estabelecido na NOB/SUAS; 

XV – divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais; 

XVI – acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia 

de suas prerrogativas legais; e, 

XVII – publicar suas deliberações.” 

O Conselho Municipal de Assistência Social por meio do Decreto Municipal nº 

56/2017, de 20 de junho nomeou seus membros representantes, sendo: 

I – cinco representantes das Secretarias Municipais e seus respectivos suplentes: 

a) um representante da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Habitação de Interesse Social 

Titular: Kelin Patricia Lunardi 

Suplente: Liliana Crivelatti 

b) um representante da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Turismo 

Titular: Janaína Zarbielli Tonietto 

Suplente: Marlei Oliboni Lamb 

c) um representante da Secretaria Municipal de 

Saúde e Saneamento 

Titular: Patricia Battisti 

Suplente: Cassiane Lardini 

d) um representante da Secretaria Municipal de 

Fazenda 

Titular: Jussemir Pedersetti 

Suplente: Camila Botega 

e) um representante da Secretaria Municipal de 

Administração 

Titular: Eder Luiz Marcon 

Suplente: Rodrigo Andrei Gaidxinski 

 

II – cinco representantes da Sociedade Civil e seus respectivos suplentes: 

a) dois representantes de usuários ou organizações 

e usuários da assistência social – Bolsa Família 

Titular: Salete Santin Muller  

Suplente: Antonia Nice Luciano Cardoso 

Titular: Roseli Rodrigues Chaves  

Suplente: Lorani Pilger 
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b) um representante de entidades e organizações de 

assistência social, devidamente inscrita no CMAS – 

Benefício de Prestação Continuada 

Titular: Eloi Herbert 

Suplente: Santina Inês Prevedello 

c) dois representantes de entidades de trabalhadores 

do setor – SUAS 

Titular: Vilza Aparecida dos Reis  

Suplente: Carme Zeni 

Titular: Juliana Janice Abreu 

Suplente: Jiana Mosena  

 

Ainda o Setor Social do Município tem instituído o Conselho Municipal do Idoso por 

meio da Lei Municipal nº 1.076/2014, de 24 de setembro que tem como objetivo de promover a 

proteção e defesa dos direitos do idoso, com as competências de: 

“I – elaborar e aprovar seu regimento interno; 

II – formular, acompanhar e fiscalizar a política do idoso, a partir de 

estudos e pesquisas; 

III – participar da elaboração do diagnóstico social do Município e 

aprovar o Plano Integrado Municipal do Idoso, garantindo o atendimento 

integral ao idoso; 

IV – aprovar programas e projetos de acordo com a Política do Idoso 

em articulação com os Planos Setoriais; 

V – orientar, fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos 

orçamentários do “Fundo Municipal de Assistência Social”, conforme prevê o 

art. 8º, V da Lei Federal nº 8.842/94; 

VI – zelar pela efetiva descentralização político-administrativa e pela 

coparticipação de organizações representativas dos idosos na formulação de 

Políticas, Planos, Programas e Projetos de Atendimento ao Idoso; 

VII – atuar na definição de alternativas de atenção à saúde do idoso nas 

redes pública e privada conveniada de serviços ambulatoriais e hospitalares 

com atendimento integral; 

VIII – acompanhar, controlar e avaliar a execução de convênios e 

contratos das Entidades Públicas com Entidades privadas filantrópicas, onde 

forem aplicados recursos públicos governamentais do Município, Estado e 

União; 
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IX – propor medidas que assegurem o exercício dos direitos do Idoso; 

X – propor aos órgãos da administração pública municipal a inclusão 

de recursos financeiros na proposta orçamentária destinada a execução da 

Política do Idoso; 

XI – acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros nas 

diversas áreas, destinados à execução da Política Municipal do Idoso; 

XII – oportunizar processos de conscientização da sociedade em geral, 

com vistas a valorização do Idoso; e, 

XIII – articular a integração de entidades governamentais e não-

governamentais que atua na área do idoso.” 

O Conselho Municipal do Idoso por meio do Decreto Municipal nº 15/2017, de 13 de 

janeiro nomeou seus membros representantes, sendo: 

I – representantes do Poder Público: 

a) um representante do Setor de Assistência Social 
Titular: Juliane Janice de Abreu 

Suplente: Kelin Cristina Lunardi 

b) um representante do Setor de Saúde 
Titular: Patrícia de Moraes Ruppel 

Suplente:  Cassiane Lardini 

c) um representante do Setor de Educação 

Titular: Jurandir Carlos Tonietto 

Suplente: Sandra Madalena 

Marchesan 

d) um representante do Setor de Cultura 
Titular: Elisandra Previdi 

Suplente: Janaina Zarbielli Tonietto 

e) um representante do Setor de Agricultura 
Titular: Roberto Carlos Basso 

Suplente: Vilmar Brickman 

 

II – representantes da Sociedade Civil: 

a) um representante idoso do meio rural 
Titular: Luiz Ângelo Dallacqua 

Suplente: Antônio Strapasson 

b) um representante idoso do meio urbano 
Titular: Salete Terezinha Citolin 

Suplente: Odete Scaravonatto 

c) um representante idoso participante dos Grupos de Titular: Valter Domingos Galelli 
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Idosos Suplente: Pedro Raimundo Mosena 

d) um representante dos prestadores de serviços do Setor 

de Assistência Social 

Titular: Jiana Mosena 

Suplente: Vilza Aparecida dos Reis 

e) um representante dos prestadores de serviços do Setor 

de Saúde 

 Titular: Eliane Baú 

Suplente: Patricia Battisti 

 

A maior atribuição da assistência social é fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários, garantindo a proteção integral da família, visando à autonomia dos indivíduos, 

famílias e comunidade, inclusive, exercendo papel fundamental no atendimento especializado às 

famílias e aos indivíduos em situação de violação de direitos. 

 

Dos Serviços do Conselho Tutelar 

 

Incumbe ainda à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação a 

responsabilidade de organizar e dar funcionalidade assegurando tutela administrativa de apoio 

institucional ao Conselho Tutelar instituído pela Lei Municipal nº 1.005/2013, de 28 de junho que 

tem como objetivo zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente definidos na 

Lei Federal nº 8.069/1990, de 13 de julho, com as competências de: 

“I – Zelar pelo efetivo atendimento dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, tendo em vista o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência, conforme determina o art. 7º, da Lei nº 8.069, de 

13/07/1990; II – Zelar e garantir os Direitos a crianças e adolescentes quando 

ameaçados ou violados esses Direitos, através das Medidas de Proteção, 

requisitando serviços e programas públicos, de acordo com o art. 136, da Lei nº 

8.069, de 13/07/1990; 

III – Fomentar a valorização e a qualificação das ações de políticas 

públicas e lutar pela extensão da cidadania de crianças e adolescentes; 

IV – Prestar proteção especial a crianças e adolescentes com direitos 

ameaçados ou violados, que se concretiza com a aplicação de Medidas Especiais 

de Proteção; 

V – Deflagrar o processo de reordenamento normativo de 

reordenamento institucional e de melhoria da atenção direta à criança e ao 
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adolescente, munindo o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Ministério Público, com 

dados, informações, subsídios e argumentos; 

VI – Fomentar a participação ativa, protagônica das crianças e dos 

adolescentes a respeito dos seus direitos e deveres, atuando como extensor da 

cidadania; 

VII – Cumprir a verdadeira missão do Conselho Tutelar que é de 

atender todas as crianças e todos os adolescentes que tenham quaisquer dos seus 

Direitos ameaçados ou violados, que estejam em situação de credores dos 

Direitos; 

VIII – Assessorar ao Poder Público Municipal na elaboração da 

Proposta Orçamentária do Município, com subsídios, dados, informações e 

análises, advogando a alocação de recursos para criação, manutenção e 

fortalecimento de serviços e programas específicos de atendimento dos Direitos 

de crianças e adolescentes, especialmente os previstos nos arts. 87, III a IV e 90 

da Lei nº 8.069, de 13/07/1990; 

IX – Promover a execução de suas deliberações colegiadas, 

requisitando serviços públicos; 

X – Representar junto à autoridade judiciária, nos casos de 

descumprimento injustificado de suas deliberações; 

XI – Expedir notificações, durante o procedimento apuratório da 

situação de violação ou ameaça dos Direitos de crianças e de adolescentes; 

XII – Encaminhar declinatória de competência para a Justiça da 

Infância e da Juventude, quando a matéria não é de competência do Colegiado; 

XIII – Representar ao Ministério Público, de todo e qualquer fato que se 

configure como crime ou infração administrativa contra criança e adolescente, 

previstos no Código Penal ou na Lei nº 8.068, de 13/07/1990; 

XIV – Representar em nome da família, violação do art. 220, § 3º, inciso 

II, da Constituição Federal; 

XV – Zelar pelos princípios de autonomia funcional do Conselho 

Tutelar; 
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XVI – A atuação dos Conselheiros Tutelares é circunscrita ao espaço 

territorial para o qual foram escolhidos; 

XVII – A competência é determinada: 

a) Pelo domicílio dos pais ou responsáveis; 

b) Pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos 

pais ou responsáveis; 

c) Pelo lugar da ação ou omissão, nos casos de ato infracional, 

observadas as regras de continência e ou prevenção; 

XVIII – Representar infração direta ao Poder Judiciário, nos termos do 

art. 194, do Estatuto da Criança e do Adolescente.” 

No § 2 º do art. 1º da Lei Municipal nº 1.005/2013 o Conselho Tutelar administrará 

atos deliberativos com aplicação de medidas, representações ao Ministério Público, 

encaminhamentos ao Poder Judiciário, requisições, notificações e outros. 

O Conselho Tutelar do Município de Bandeirante é composto por cinco membros 

identificados Conselheiros Tutelares, eleitos e empossados por processo de escolha com mandato 

de quatro anos permitida uma única recondução por mais quatro anos. 

O Conselho Tutelar tem empossados para a Gestão 10/01/2016 a 09/01/2020 os 

seguintes membros: 

Membro 

Membro Titular Elaine Cristina Pommering Zimmermam 

Membro Titular Marilene Fátima Dal Bello Demossi 

Membro Titular Sandra Maria Turella Hoffmeister 

Membro Titular Soeli da Silva Dal Bello 

Membro Titular Veranice Grison Basso 

1º Suplente Eliete Bagnara Gonzatti 

2º Suplente Amauri Dors 

Fonte: Setor de Pessoal, 2017. 

 

Dos Serviços do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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A Lei Municipal nº 15/1997, de 31 de janeiro instituiu o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente que tem a responsabilidade de administrar o Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conjuntamente com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Habitação, dentre outras atribuições. 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem sustentação legal no 

art. 88, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, a seguir: 

“Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 

...... 

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 

vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do 

adolescente;” 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se em um 

Fundo Especial, de acordo com os ditames da Lei Federal nº 4.320/1964, a qual em seu art. 71 

especifica Fundo Especial como sendo "o produto de receitas especificadas que por lei se 

vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada à adoção de normas 

peculiares de aplicação" com o objetivo elaborar, executar e financiar projetos que atuem na 

garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Uma das demandas atendidas e financiadas com os recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente são os atendimentos de adolescentes em medidas 

socioeducativas por meio do “Programa para execução de Medidas Socioeducativas em Meio 

Aberto – Educando para Crescer”. Também são efetuadas despesas com a contratação de 

palestrantes e inscrições de Membros do Conselho em capacitações. 

O “Programa para execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – Educando 

para Crescer” fora instituído pela Lei Municipal nº 1.085/2014, de 12 de novembro com o objetivo 

de atendimento aos adolescentes que pratiquem ato infracional e necessitam cumprir medidas 

socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade. 

De acordo com o art. 7º, da Lei Municipal nº 15/1997 o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente tem as seguintes competências: 

“I – formular a Política Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução; 

II – opinar na formulação das políticas sociais de interesse da criança 

e do adolescente; 
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III – deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação 

de programas e serviços a que se referem os incisos II e III do art. 2º desta Lei, 

bem como sobre a criação de entidades governamentais e não governamentais 

ou realização de consórcio intermunicipal regionalizado para atendimento; 

IV – elaborar o seu regimento interno; 

V – solicitar as indicações para o preenchimento de cargo de 

Conselheiro; 

VI – nomear e dar posse aos membros do Conselho; 

VII – administrar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Habitação, alocando recursos para os programas das entidades 

governamentais e repassando verbas para as entidades não governamentais, 

declaradas de utilidade pública na forma da legislação vigente; 

VIII – movimentar e aplicar os recursos financeiros do Fundo 

Municipal, com o Secretário Municipal da Assistência Social e Habitação ou 

equivalente, em conjunto com outra autoridade municipal, obedecidas as 

legislações vigente e consoantes à matéria que tratam dos recursos públicos e 

suas aplicações; 

IX – dar sugestões ao Executivo Municipal na organização 

administrativa dos órgãos e unidades a promoção, proteção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente; 

X – apresentara sugestões ao Orçamento Municipal quanto a 

assistência social, saúde e educação, bem como ao funcionamento do Conselho 

Tutelar, sugerindo as modificações necessárias à consecução da política 

formulada; 

XI – opinar sobre destinação de recursos e espaços públicos para 

programações culturais, esportivas, de lazer e abrigo provisório voltados para 

a criança e o adolescente; 

XII – proceder a inscrição de programas de proteção e 

socioeducativos de entidades governamentais e não governamentais, na forma 

da legislação vigente; 
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XIII – fixar critérios de utilização, através dos planos de aplicação 

das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente 

percentual para o incentivo ao acolhimento, sob forma de guarda, a criança ou 

adolescente órfão ou abandonado, de difícil colocação familiar; 

XIV – organizar, coordenar, bem como adotar todas as providências 

que julgar cabíveis para o processo de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar; e, 

XV – elaborar e submeter a apreciação do Executivo Municipal o 

Orçamento do Fundo Municipal para o exercício seguinte, obedecidas as 

normas pertinentes.” 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente está atualmente assim 

composto: 

I – Representantes do Governo: 

a) um representante da área de assistência social 
Titular: Jiana Mosena 

Suplente: Juliane Janice de Abreu 

b) um representante da área de educação 
Titular: Cristiane Ribeiro 

Suplente: Loreni Martini Cavassini  

c) um representante da área da fazenda  
Titular: Alexandro Rodrigo Tranpusch 

Suplente: Camila Bottega 

b) um representante do Conselho tutelar 
Titular: Veranice Grison Basso 

Suplente: Soeli da Silva Dal Bello 

 

II – Representantes da Sociedade Civil 

a) dois representantes de todas as Associações de Pais e 

Professores – APP 

Titular: Giseli Simioni Munerolli 

Suplente: Ieda Alberti 

Titular: Viviane Paula Crivelatti 

Suplente: Maristela Oliboni Wasen 

b) dois representantes dos alunos da Rede Pública 

Escolar  

Titular: Rodrigo Santin 

Suplente: Ana Paula Siqueira 

Titular: Renan Júlio Antunes 

Suplente: Andréia Luciano Cardoso 
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O Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD SUAS 

 

O Fundo Municipal de Assistência Social recebe recursos financeiros transferidos de 

fundo a fundo do Governo Federal por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema 

Único de Assistência Social – IGD SUAS com a finalidade de aprimoramento da gestão do SUAS. 

Por meio do IGDSUAS a União incentiva os esforços dos gestores na condução e 

implantação do SUAS de forma qualificada. 

O IGDSUAS é uma forma de medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS, 

considerando a atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento dos serviços, 

programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Ao 

mesmo tempo que visa incentivar a obtenção de resultados positivos na gestão e o alcance de 

patamares de qualidade do Sistema. 

O IGDSUAS deverá auxiliar na estruturação da gestão do trabalho e educação 

permanente do SUAS, na implantação da vigilância socioassistencial e no monitoramento do 

SUAS no âmbito da gestão e serviços. 

Por fim, é importante ressaltar que ao menos 3% (três por cento) dos recursos do 

IGDSUAS devem ser utilizados para o apoio técnico e operacional ao Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

 

Benefícios Eventuais 

 

O Município de Bandeirante tem a Lei Municipal nº 1.112/2015, de 29 de abril que 

dispõe sobre a regulamentação da concessão de benefícios eventuais em virtude de nascimento, 

morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública no âmbito da Política 

Municipal de Assistência Social com o objetivo de ofertar as garantias do SUAS “aos cidadãos e 

às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 

calamidade pública” nas condições do art. 4º da mesma legislação: 

“Art. 4º O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias 

com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de 

contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção 

do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.” 
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A Lei Federal nº 8.742/1993, de 07 de dezembro que dispõe da organização da 

Assistência Social em seu art. 15 determina aos Municípios “destinar recursos financeiros para 

custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22”, sendo que os benefícios 

eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram as garantias do SUAS. 

Os serviços de assistência social no Município registraram que na modalidade de 

Auxílio Natalidade foram entregues 09 kits no ano de 2016 e até o mês de julho do ano de 2017 

foram entregues 06 kits, ode em análise, a tendência é aumentar a concessão do benefício no ano 

de 2017. Vale destacar que o benefício é apenas as gestantes que não possuem vínculo com o INSS 

não tendo acesso ao salário maternidade, inclusive igualmente observado o critério de renda. 

Na modalidade de Vulnerabilidade Temporária foram entregues 54 cestas de alimentos 

no ano de 2016, apresentando uma média 4,5/mês de concessão deste benefício. 

Nas outras situações de vulnerabilidade foram registradas apenas 01 atendimento. 

Na modalidade de Calamidade Pública não houve nenhum atendimento no ano de 

2016 e até o mês de julho de 2017 igualmente não houve nenhum registro. 

A modalidade de Auxílio Funeral foi acessado por 13 famílias no ano de 2016 e até o 

mês de julho de 2017 foi acessado por 09 famílias. O valor do benefício concedido é de meio 

salário mínimo vigente. 

 

Programa Bolsa Família – PFB 

 

A Secretaria de Assistência Social é responsável pela gestão municipal do Programa 

Bolsa Família bem como operacionalização do Cadastro Único no Município. 

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das 

famílias brasileiras de baixa renda, ou seja, aquelas famílias com renda mensal de até meio salário 

mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer a real condição de vida da 

população de cada região e município e a partir dessas informações selecionar as famílias para 

diversos programas sociais. 

Em julho do ano de 2017, no Município de Bandeirante o Cadastro Único tem reunidas 

um total de 589 famílias inscritas, dentre as quais: 

Famílias Renda Per Capita 

112 até R$ 85,00 
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72 entre R$ 85,01 e R$ 170,00 

139 entre R$ 170,01 e meio salário mínimo 

266 acima de meio salário mínimo 

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, 2017. 

 

O Programa Bolsa Família – PBF é um programa de transferência condicionada de 

renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres inscritas no Cadastro Único. O PBF 

beneficiou no mês de julho de 2017 um total de 141 famílias do Município de Bandeirante, 

representando uma cobertura de 85,5% da estimativa de famílias pobres no Município. As famílias 

recebem benefícios com valor médio de R$ 156,38 e o valor total transferido pelo Governo Federal 

em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 22.049,00 no mês. 

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base 

no bimestre de março de 2017 atingiu o percentual de 95,9% para crianças e adolescentes entre 06 

e 15 anos, o que equivale a 163 alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente 

a 170. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 96,2%, resultando em 25 

jovens acompanhados de um total de 26. 

Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de dezembro de 2016, atingiu 

91,6 %, percentual equivale a 153 famílias de um total de 167 que compunham o público no perfil 

para acompanhamento da área de saúde do Município. (RI, Relatório de Informações sociais, 

disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Visão Geral. Acesso 

em 07/08/2017). 

 Para os próximos anos pretende-se trabalhar o incentivo ao trabalho e renda, através 

de oficinas e cursos, para que famílias possam passar a ter renda per capita melhorada e se 

desvincular do Programa Bolsa Família, colocando em prática a ênfase do programa que é a 

permanência por período determinado, identificado como sendo o momento da vulnerabilidade 

familiar. Para que isso ocorra, é necessário um trabalho conjunto entre o Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS e a Gestão do Programa Bolsa Família, além de vinculas outras 

práticas intersetoriais. 

 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Alta e de Média Complexidade 
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Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais ocorre uma 

divisão/organização por níveis de complexidade do SUAS e essa divisão fica assim conceituada: 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Alta e de Média Complexidade. 

Assim, no Município de Bandeirante existem atendimentos e serviços ofertados nos 

dois níveis de proteção, sendo que a Proteção Social Básica é atendida pelo CRAS, na Casa das 

Famílias e a Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade são de responsabilidade da 

equipe de gestão de assistência social do Município, tendo em vista o Município não ter 

implantado os serviços do Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS. 

A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, destinando-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente 

da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre 

outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 

 Ainda, a Proteção Social Básica tem como porta de entrada do Sistema Único da 

Assistência Social os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS que é a porta de entrada 

da assistência social. 

O CRAS se trata de uma unidade pública municipal integrante do SUAS, localizado 

em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinado à prestação de serviços 

socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos e à articulação destes serviços 

no seu território de abrangência, inclusive com uma atuação intersetorial na perspectiva de 

potencializar a proteção social. 

São serviços ofertados pelo CRAS: 

I – Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família – PAIF: ofertado necessariamente 

no CRAS, de caráter continuado e com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenir a ruptura de seus vínculos e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à 

convivência familiar e comunitária. 

II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: de caráter preventivo e 

proativo, realizado em grupos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de 

acordo com seu ciclo de vida e destinam-se a crianças, adolescentes e idosos em situação de 

vulnerabilidade. 



204 
 

III – Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas: que tem a finalidade de prevenir os agravos que possam provocar o rompimento de 

vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de 

mecanismos para a inclusão, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento 

das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades 

individuais e sociais. 

No ano de 2016 o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família – PAIF atendeu 

aproximadamente 1.500 pessoas com serviços de acolhida, atendimentos individualizados e em 

grupo, visitas domiciliares, campanhas socioeducativas, orientações e encaminhamentos. 

No ano de 2017 o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem 65 

participantes na faixa etária de 06 a 15 anos de idade. 

A Proteção Social Especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de 

abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras, 

as quais são situações que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas 

soluções protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem 

qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada. 

Os Serviços de Proteção Especial tem estreita interface com o sistema de garantia de 

direitos, exigindo muitas vezes uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder 

Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo. 

No município de Bandeirante, embora não possua os serviços do Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social – CREAS, os serviços dessa complexidade são atendidos pela 

equipe de gestão do município, sendo esta composta apenas por um profissional Assistente Social, 

o que prejudica o desempenho dos trabalhos. Para que se tenha uma equipe mínima, seria 

necessária contratação de um profissional da área de psicologia, ideal a ser alcançado nos 

próximos anos. 

Dentro dos serviços de média complexidade o Município de Bandeirante atendeu no 

ano de 2016, 05 adolescentes de medida socioeducativas e até julho do ano de 2017 atendeu 04 

adolescentes. Esse número é preocupante, tendo em vista se tratar de Município pequeno. Ainda no 

que se refere a média complexidade, foram realizados acompanhamentos a domicílio a idosos do 

Município e visitas para levantamento de dados a pessoas com deficiência. 
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A maior dificuldade encontrada em relação a esse serviço, se refere a equipe de 

atendimento. 

A Lei Municipal nº 1.136/2015, de 11 de setembro institui o Serviço de Acolhimento 

em Família Acolhedora no Município de Bandeirante com o objetivo de promover o “acolhimento 

de crianças e adolescentes afastadas da família por medida de proteção, em residência de famílias 

acolhedoras cadastradas, sendo previsto até que seja possível o retorno a família de origem ou, na 

sua impossibilidade, o encaminhamento para adoção”. 

Atualmente o Município conta com 05 famílias acolhedoras cadastradas desde o ano de 

2015, ano em que foi instituído o serviço e até o presente momento, nenhuma criança ou 

adolescente foi acolhido. 

As ações e serviços de assistência social no Município de Bandeirante são financiados 

com recursos das três esferas de governo, sendo: 

I – o Governo Federal com repasses mensais de recursos financeiros do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, 

do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social, do Centro de 

Referência de Assistência Social e outros recursos com repasses eventuais; 

II – o Governo Estadual com repasses anuais de Plano de Trabalho enviado a 

Secretaria de Estado de Assistência Social para despesas de custeio e investimento para o Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e outros recursos com repasses eventuais; e, 

III – o Município de Bandeirante com repasses mensais de recursos financeiros 

ordinários vinculados à assistência social de acordo com a legislação vigente. 

 

3.12.1 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Existe a necessidade de elaboração e execução de um projeto continuado 

voltado ao incentivo ao trabalho, desenvolvimento de capacidades, emprego 

e renda com adolescentes do Município 

Objetivo Específico Executar o Plano Municipal de Medidas Socioeducativas 

Ações - elaborar, desenvolver e aplicar projetos de desenvolvimento de 

capacidades 

- elaborar, desenvolver e aplicar projetos de emprego e renda 
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- disponibilizar transporte, cursos, oficinas, alimentação, vestimentas e 

materiais 

- aplicar as diretrizes do Plano Municipal de Assistência Social 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

Problema 2 O Município necessita de capacitação das famílias acolhedoras, dos 

conselheiros tutelares, dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, aos servidores municipais e outros agentes 

públicos envolvidos nos atendimentos a criança e ao adolescente 

Objetivo Específico Capacitar a Prestação de Serviços da Criança e do Adolescente 

Ações - promover capacitação das famílias acolhedoras, dos conselheiros tutelares, 

dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, aos servidores municipais e outros agentes públicos 

envolvidos nos atendimentos a criança e ao adolescente 

- contratar profissionais para palestras, cursos e outros 

- contratar cursos 

- distribuir material didático, educativo e informativo 

- distribuir outros materiais 

- aplicar as diretrizes do Plano Municipal de Assistência Social 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 

 

Problema 3 O Município precisa investir os recursos do IGDSUAS em ações de gestão 

e organização do SUAS, gestão articulada e integrada dos serviços e 

benefícios socioassistenciais, gestão da informação do SUAS, 

implementação da vigilância socioassistencial, apoio técnico e operacional 

ao Conselho Municipal de Assistência Social, gestão financeira do Fundo 

Municipal de Assistência Social, gestão articulada e integrada com os 
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programas BPC na Escola e BPC o Trabalho, gestão articulada e 

organização da rede de serviços assistenciais e monitoramento do SUAS 

Objetivo Específico Implementar os Serviços do SUAS 

Ações - adquirir materiais, serviços e equipamentos indispensáveis para o 

andamento dos serviços de assistência social 

- contratar pessoal capacitado para capacitação, serviços de apoio técnico 

profissional e de gerenciamento 

- atualizar as legislações municipais dos serviços de assistência social 

- contratar locação ou aquisição de software para sistematização e 

divulgação de informação da rede SUAS 

- aplicar as diretrizes do Plano Municipal de Assistência Social 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 

 

Problema 4 O Departamento de Assistência Social tem demandas de natalidade, 

vulnerabilidade temporária, calamidade pública e auxílio funeral 

Objetivo Específico Implementar os Serviços de Benefícios Eventuais 

Ações - ofertar a concessão de benefícios eventuais à população que atenda aos 

critérios formalizados em legislação municipal ou por deferimento do 

Conselho Municipal de Assistência Social 

- aplicar as diretrizes do Plano Municipal de Assistência Social 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual 

 

Problema 5 O Departamento de Assistência Social necessita de equipamentos de 

processamentos de dados e softwares de boa qualidade, de capacitação e 

treinamento em todas as áreas de assistência social de seus servidores, 

membros de conselho e comunidade em geral, de espaço para realização de 

eventos, de materiais e serviços diversos nas áreas de apoio logístico, 
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serviços de gestão do Programa Bolsa Família, realização de campanhas dos 

serviços de assistência social 

Objetivo Específico Equipar os Serviços de Assistência Social 

Ações - adquirir materiais, serviços e equipamentos indispensáveis para o 

andamento dos serviços de assistência social 

- contratar profissionais para suprir necessidades administrativas imediatas 

- contratar pessoal capacitado para capacitação, serviços de apoio técnico 

profissional e de gerenciamento 

- contratar palestras, capacitações e afins 

- promover divulgação das informações sociais do Município 

- realizar reuniões 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Federal 

 

Problema 6 O Departamento de Assistência Social necessita estruturar melhor a 

prestação de serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

de Alta e Média Complexidade com espaço condizente com as prerrogativas 

de cada modalidade, disponibilização de materiais, serviços, equipamentos 

e pessoal qualificado, capacitação de servidores, desenvolvimento de 

atividades lúdicas, oficinas culturais e artísticas, atividades preventivas e 

proativas, criação de grupos, realização de campanhas e divulgação das 

ações gerais 

Objetivo Específico Implementar os Serviços de Proteção Social 

Ações - adquirir materiais, serviços e equipamentos indispensáveis para o 

andamento dos serviços de assistência social 

- contratar profissionais para suprir necessidades administrativas imediatas 

- contratar pessoal capacitado para capacitação, serviços de apoio técnico 

profissional e de gerenciamento 

- contratar palestras, capacitações e afins 

- promover divulgação das informações sociais do Município 
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- realizar reuniões 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 

 

Problema 7 O Departamento de Assistência Social tem a necessidade de inscrever 

famílias e instituições acolhedoras e capacitação das famílias, servidores e 

outras pessoas envolvidas 

Objetivo Específico Implementar os Serviços da Família Acolhedora 

Ações - adquirir materiais, serviços e equipamentos indispensáveis para o 

andamento dos serviços de assistência social 

- contratar pessoal capacitado para capacitação, serviços de apoio técnico 

profissional e de gerenciamento 

- contratar palestras, capacitações e afins 

- promover divulgação das informações sociais do Município 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área de assistência social tem a 

finalidade de contribuir com a garantia de atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, 

em prol da família, maternidade, infância, adolescência, velhice, amparo às crianças e adolescentes 

carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração a vida comunitária. 
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3.13 Área de Habitação 

 

A Constituição Federal em seu art. 6º identifica como um dos direitos sociais a 

moradia. Ainda, a Carta Constitucional em seu art. 23 rege sobre: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

....... 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico;” 

A Lei Municipal nº 652/2008, de 11 de junho, institui o Fundo Municipal de Habitação 

de Interesse Social com o intuito “de melhor captar, canalizar e aplicar os recursos existentes e 

aqueles a serem mobilizados, proporcionando maior execução e gerência de ações e de programas 

habitacionais” com o objetivo de superar o “déficit habitacional do Município de Bandeirante”. 

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social será representado no Orçamento 

Geral como uma unidade orçamentária junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Habitação, tendo como gestor dos recursos do Fundo o Secretário Municipal da pasta. 

A mesma legislação ainda institui o Conselho Municipal de Habitação de Interesse 

Social do Município de Bandeirante onde seu art. 22 relata suas competências: 

“Art. 22. Compete ao Conselho: 

I – acompanhar e controlar a aplicação dos recursos do Fundo; 

II – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 

relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; 

III – analisar, avaliar, aprovar e indicar ações e projetos a serem 

executados através do Fundo; 

IV – estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas 

de ação, alocação de recursos e atendimento dos beneficiários dos programas 

habitacionais, observado o disposto na legislação vigente; 

V – aprovar seu regimento interno.” 

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social por meio do Decreto 

Municipal nº 50/2017, de 02 de junho nomeou seus membros representantes, sendo: 

I – um representante da Secretaria Municipal de Titular: Jiana Mosena 
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Assistência Social e Habitação Suplente: Juliane Janice de Abreu 

II – um representante da Secretaria Municipal de 

Saúde e Saneamento 

Titular: Patricia de Moraes Ruppel 

Suplente: Samara da Silva 

III – um representante da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Urbanismo 

Titular: Juliana Menegatti 

Suplente: Adinor Carvalho Salles 

IV – um representante da Secretaria Municipal de 

Administração 

Titular: Eder Luiz Marcon 

Suplente: Rodrigo Andrei Gaidxinski 

V – um representante do Comércio, Serviços ou 

Indústria 

Titular: Alcides José Baptista 

Suplente: Osmar José Gonzatti 

VI – um representante do Sindicato dos 

Produtores Rurais 

Titular: Adair José Teixeira 

Suplente: Adalípio Hoffmeister 

VII – um representante do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 

Titular: Jocinéia Salvi 

Suplente: Julma Grizzon 

VIII – um representante dos Usuários do Sistema 

SUAS 

Titular: Roseli Rodrigues Chaves 

Suplente: Roselane Kretzemann Rodrigues 

 

A Lei Municipal nº 912/2011, de 16 de dezembro institui o Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social de Bandeirante e dispõe sobre as normas, fixam objetivos e diretrizes 

com o objetivo “instituir a política habitacional do Município com o objetivo de promover o acesso 

à moradia digna, especialmente aos estratos de mais baixa renda, tendo por base o entendimento 

dos principais problemas habitacionais identificados no Município”. 

O Plano Municipal de Habitação orienta a articulação dos meios e o equacionamento 

dos programas habitacionais sendo que os objetivos foram construídos segundo os aspectos de 

habitação, serviço público e infraestrutura social, infraestrutural e socioeconômico ambiental, 

sendo: 

“A – São objetivos do Aspecto de Habitação, Serviço Público e 

Infraestrutura Social: 

I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra 

urbanizada, à moradia digna e sua posse, aos serviços públicos essenciais e 

equipamentos sociais básicos; 
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II – garantir a sustentabilidade dos programas habitacionais de 

interesse social, associando-os ao desenvolvimento econômico, social e 

ambiental; 

III – promover os meios para garantir a diversidade dos programas e 

de agentes promotores da Política de Habitação de Interesse Social, Plano 

Municipal Habitação de Interesse Social, de acordo com as características 

diferenciadas da demanda, estimulando o associativismo e a auto-gestão na 

implementação de projetos; 

IV – aproveitar os investimentos na habitação já realizados pela 

população de baixa renda, promovendo a urbanização e recuperação física e 

loteamentos precários, bem como a regularização fundiária desses 

assentamentos e a melhoria das moradias existentes; 

V – garantir no caso de necessidade de remoção de área de risco ou por 

necessidade de obra de urbanização, o atendimento habitacional das famílias a 

serem removidas, preferencialmente na mesma região ou, na impossibilidade, 

em outro local, com a participação das famílias no processo de decisão; 

VI – coibir novas ocupações por assentamentos habitacionais nas áreas 

inadequadas para essa finalidade, em especial áreas de preservação ambiental e 

de proteção aos mananciais, áreas de risco, áreas contaminadas e bens de uso 

comum do povo; 

VII – priorizar ações nas áreas de risco; 

VIII – organizar e manter programas de aquisição de Imóveis e terras 

para Habitação de Interesse Social; 

IX – oferecer condições para o funcionamento dos canais instituídos e 

outros instrumentos de participação da sociedade nas definições e no controle 

social da política habitacional; 

X – incentivar a produção pelo mercado de moradias de padrão 

acessível aos grupos de renda média e baixa, simplificando, agilizando e dando 

transparência aos processos de aprovação de novos empreendimentos 

habitacionais; 

XI – desenvolver mecanismos de negociação de conflitos relacionados 

com o uso e a posse de imóveis, visando evitar despejos e ações reintegratórias; 
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XII – manter informação atualizada sobre a situação habitacional do 

Município, especialmente em relação ao déficit e às necessidades habitacionais, 

através da criação de um Observatório Habitacional e Urbano; 

XIII – fortalecer a relação com os demais municípios da região 

estabelecendo parcerias na formulação de planos e programas habitacionais, e 

desenvolvendo ações integradas em áreas de interesse regional, como as de 

proteção ambiental e de mananciais; 

XIV – propiciar a participação da população moradora e dos 

movimentos que lutam por moradia, bem como das universidades, ONGs e 

entidades empresariais, na definição das ações e prioridades e no controle 

social da política habitacional; 

XV – instituir o Conselho Municipal de Habitação e demais instancia de 

participação; 

XVI – fornecer gratuitamente assessoria jurídica, bem como de 

engenharia e arquitetura, a indivíduos, entidades, grupos comunitários e 

movimentos na área de habitação de interesse social; 

XVII – reservar parceira das unidades habitacionais de interesse social 

para o atendimento aos idosos e aos portadores de deficiências, físicas ou 

mentais; 

XVIII – articular de forma democrática as instancias municipal, 

estadual e federal de política e financiamento habitacional, visando a otimização 

dos recursos disponíveis; 

XIX – garantir na legislação do Plano Diretor áreas relativa a ZEIS – 

Zonas Especiais de Interesse Social;  

XX – viabilizar, através dos instrumentos do estatuto da cidade, 

recursos para investimentos em programas Habitacionais de Interesse Social; 

XXI – estimular a diversidade de soluções e a adequação dos projetos 

as condicionantes do meio físico, visando melhoria da qualidade paisagística e 

ambiental dos empreendimentos habitacionais de interesse social; 

XXII – considerar as características diferenciadas da demanda, 

desenvolvendo programas e projetos habitacionais coerentes com suas 

necessidades; 
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XXIII – adotar tecnologias de projeto, construção e manutenção dos 

empreendimentos habitacionais voltados para os princípios do desenvolvimento 

sustentável, contemplando alternativas de conservação de água e energia, 

reciclagem de resíduos sólidos e valorização das áreas e de lazer, dentre outros. 

B – São objetivos do Aspecto de Infraestrutura: 

I – integrar as ações em habitação com as demais políticas urbanas e 

sociais, de forma a garantir o direito à habitação como direito à cidade, 

incluindo o fornecimento de meios de transporte coletivo de qualidade, o acesso 

a equipamentos sociais e de infraestrutura urbana, bem como a proteção dos 

recursos naturais e da paisagem; 

II – garantir o melhor aproveitamento da infraestrutura instalada e das 

edificações existentes, de forma a reverter a atual tendência de expulsão da 

população de baixa renda para as periferias não dotadas de infraestrutura, 

áreas de risco e de proteção ambiental. 

C - São objetivos do Aspecto Socioeconômico: 

I – articular a melhoria das condições de habitação com políticas de 

inclusão social e projetos complementares que visem o desenvolvimento 

humano; 

II – preocupar-se com a sustentabilidade econômica de suas 

intervenções, articulando-se à política socioeconômica e a programas de 

capacitação profissional, geração e trabalho e renda voltados para as 

comunidades beneficiadas; 

III – criar incentivos fiscais e urbanísticos para implantação de 

atividades econômicas, pequenos centros de negócios e serviços, e investimentos 

em projetos estruturantes e de fortalecimento da comunidade; 

IV – vincular a inclusão em Programas Habitacionais de Interesse 

Social à contrapartida de participação em cursos de qualificação profissional e 

alfabetização nas famílias que possuam desempregados e analfabetos. 

D - São objetivos do Aspecto Ambiental: 

I – articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidos 

pelos diversos órgãos e entidades do município, com as ações e atividades 

ambientais desenvolvidas pelos órgãos federais e estaduais; 
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II - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e dos ecossistemas; 

III – aumenta e regenerar a vegetação das margens dos rios e 

recuperar as matas ciliares com espécies nativas; 

IV – conscientizar sobre a importância da proteção de fontes e 

nascentes.” 

Ainda, na mesma legislação no art. 4º foram estabelecidas diretrizes básicas para que 

os objetivos do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social sejam atingidos, a seguir: 

“I – prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para a 

população de menor renda, articulados no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal; 

II – incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura não 

utilizada ou subutilizada, inseridas na malha urbana; 

III – utilização prioritária de terrenos de propriedade do poder público 

para implantação de Projetos Habitacionais de Interesse Social; 

IV – sustentabilidade econômica, financeira e social os programas e 

projetos elencados; 

V - incentivo à implementação dos diversos institutos jurídicos que 

regulamentam o acesso à moradia, previstos no Estatuto da Cidade; 

VI – adoção de mecanismos de acompanhamento e avaliação e de 

indicadores de impacto social das políticas, planos e programas; 

VII – observar mecanismos de quotas para idosos, deficientes e famílias 

chefiadas por mulheres dentre o grupo identificado como de menor renda; 

VIII – desenvolvimento Institucional para que a atuação local tenha 

cada vez mais institucionalidade para que possa contar com os meios 

administrativos, técnicos e financeiros necessários para o desenvolvimento de 

ações que reduzam a problemática habitacional; 

IX – implantar no município os eixos estratégicos de desenvolvimento 

elencados e definidos com a participação popular, definidos como programas 

prioritários para o programa de PMHIS – Bandeirante: 

1 – Habitação, Serviço Público e Infraestrutura Social; 

2 – Programa de Infraestrutura; 
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3 – Programa Socioeconômico; 

4 – Programa Ambiental.” 

De acordo com o art. 6º o Programa de Habitação tem por objetivos mobilizar os 

recursos administrativos, humanos, financeiros, logísticos, dentre outros para viabilizar a habitação 

da população de menor renda, promover o incentivo à habitação e combater a segregação urbana e 

desequilíbrios sociais e urbanísticos. 

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social tem as ações de produção de 

unidades habitacionais, urbanização das áreas ocupadas precariamente, a regularização fundiária 

das áreas ocupadas irregularmente e a melhoria das condições de habitabilidade. 

Os atendimentos e resoluções de problemas ou demandas de situações encontradas 

serão priorizados de acordo com o art. 9º da Lei Municipal nº 912/2011, sendo população com 

renda familiar mensal até três salários mínimos, problemas ambientais graves, alto risco para 

segurança, residência mínima de três anos no Município, famílias com pessoas desempregadas ou 

analfabetas ou portadoras de necessidades especiais ou doenças crônicas ou idosos, famílias em 

situação de coabitação, famílias que não tenham sido beneficiadas com outros programas 

habitacionais, não ser proprietário de imóvel residencial no Município ou em outro, morar em área 

considerada de risco ou situação irregular ou invasão, famílias com maior número de filhos, 

preferência a mulheres chefes de famílias e, por fim, ter terreno legalizado para ser beneficiado por 

programa de reforma e ampliação. 

As regularizações das urbanizações de áreas ocupadas precariamente no Município 

envolvem os serviços de “adequação de infraestrutura e serviços urbanos, sistema viário e 

acessibilidade, redefinições do parcelamento, criação e recuperação de áreas públicas, inserção de 

áreas verdes e de arborização” e os serviços do Conselho Municipal de Habitação de Interesse 

Social nas aprovações das respectivas resoluções. 

O Plano Municipal de Habitação identifica a gestão com a participação da comunidade 

e em seu art. 16 identifica a realização de Conferências Municipais de Habitação e Audiências 

Públicas. 

No art. 30 da Lei Municipal nº 912/2011 ficam identificadas as Zonas Especiais de 

Interesse Social – ZEIS com áreas destinadas à implementação de programas de regularização 

urbanística, fundiária e produção, manutenção ou qualificação de Habitação de Interesse Social, 

tendo como objetivo promover a regularização fundiária sustentável, assegurar condições de 

sustentabilidade, incentivar a utilização de imóveis em desuso ou subutilizados, permitir a 
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participação e o controle social nos espaços urbanos, promover o respeito às áreas de proteção 

cultural e ambiental e proteger os assentamentos ocupados pela população de baixa renda. 

De acordo com dados do IBGE Cidades, o Município de Bandeirante no ano de 2010 

possuía uma população de 2.906 pessoas compreendendo um total de 887 famílias residentes, 

sendo 274 localizadas na área urbana com 300 domicílios registrados permanentes e 613 famílias 

localizadas na área rural com 600 domicílios registrados permanentes. Dados característicos do 

Município por ter aproximadamente 68% da sua população total residente na área rural. 

Vale destacar alguns dados importantes do ano de 2010 igualmente disponibilizados no 

IBGE Cidades a respeito da situação dos domicílios do Município encontrada na época que são 

indispensáveis para uma análise da condição de moradia da população. Esses dados apresentam 

características, como: 

I – revestimento externo: dos 900 domicílios registrados 279 apresentam-se de 

alvenaria com revestimento, 39 apresentam-se com alvenaria sem revestimento e 582 em madeira; 

e, 

II – densidade de moradores por dormitório: dos 900 domicílios registrados, 162 tem 

até 1 morador por dormitório, 611 tem de 1 a 2 moradores por dormitório, 104 tem de 2 a 3 

moradores por dormitório e 23 tem mais de 3 moradores por dormitório. 

Também no ano de 2010 o IBGE classifica os 900 domicílios existentes no Município 

de Bandeirante em classes de rendimento nominal mensal, sendo que estes dados servem para 

avaliar as condições financeiras por domicílio, sendo: 

Domicílio Rendimento Nominal Mensal Domiciliar 

33 até ½ salário mínimo 

80 de ½ a 1 salário mínimo 

225 de 1 a 2 salários mínimos 

386 de 2 a 5 salários mínimos 

154 de 5 a 10 salários mínimos 

17 de 10 a 20 salários mínimos 

1 acima de 20 salários mínimos 

4 sem rendimento 
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A FECAM por meio do Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal 

Sustentável – SIDEMS identifica as características dos domicílios do Município de Bandeirante no 

ano de 2010, sendo 32 domicílios adequados com escoadouros ligados à rede geral ou fossa 

séptica, servidos de água proveniente de rede geral de abastecimento e com destino do lixo 

coletado diretamente ou indiretamente pelos serviços de limpeza, 55 domicílios inadequados com 

escoadouro ligados à fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar e outro escoadouro, servidos de água 

proveniente de poço ou nascente ou outra forma com destino de lixo queimado ou enterrado ou 

jogado em terreno baldio e 814 domicílios semi-adequados com pelo menos um dos serviços de 

abastecimento de água, esgoto ou lixo classificados como adequado. 

 

3.13.1 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Existe no Município de Bandeirante demanda de habitações urbanas e rurais 

novas, ampliações e reformas, seja de modo coletivo ou individual, existe a 

pouca oferta de imóveis para compra e/ou venda e existe a necessidade de 

se instituir um banco de dados com informações suficientes das habitações 

existentes no Município para a tomada de decisões 

Objetivo Específico Implantar Programas de Habitação de Interesse Social 

Ações - cadastramento das características físicas de cada habitações 

- cadastramento socioeconômico dos domicílios 

- cadastramento, fiscalização e controle da entrada de migrantes sem 

moradias 

- adquirir área de terras 

- elaborar e executar projetos de habitações urbanas e rurais novas 

- elaborar e executar projetos de ampliações de habitações urbanas e rurais 

- elaborar e executar projetos de reformas de habitações urbanas e rurais 

- elaborar e executar projetos de equipamentos urbanos e infraestrutura 

vinculadas a programas habitacionais 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta, Média 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 
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Problema 2 Existe no Município de Bandeirante imóveis sem titularidade localizados 

em áreas urbanas, rurais, irregulares, de risco e de APP 

Objetivo Específico Implementar os Programas de Regularização Fundiária 

Ações - identificar, elaborar e executar projetos de regularização fundiária 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal, Federal 

 

Problema 3 Existe no Município de Bandeirante a necessidade de áreas de terras para 

edificação de conjuntos habitacionais  

Objetivo Específico Implantar Programas de Loteamento de Interesse Social 

Ações - ampliar as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 

- adquirir área de terras 

- elaborar e executar projetos de loteamentos 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta, Média 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 

 

A elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 na área de habitação tem a finalidade de 

implantar e executar programas de habitação popular, em especial à população de baixa renda. 
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3.14 – Área de Saúde 

 

A Constituição Federal em seu art. 196 afirma que “a saúde é direito de todos e dever 

do Estado”, a qual será desenvolvida mediante “políticas sociais e econômicas que visem à 

redução de risco de doença e de outros agravos” por meio da elaboração e execução de projetos 

que disponibilizem ações e serviços públicos em saúde de promoção, proteção e recuperação onde 

seu acesso será universal e igualitário. 

A Lei Federal Complementar nº 141/2012 de 13 de janeiro que regulamenta o § 3º do 

art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, identifica 

em seu art. 2º que a apuração da aplicação dos recursos mínimo com ações e serviços públicos de 

saúde deverão ser voltadas a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam 

simultaneamente aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei Federal nº 8.080/1990, de 19 de 

setembro e ainda às seguintes diretrizes: 

“I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso 

universal, igualitário e gratuito;  

II - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos 

Planos de Saúde de cada ente da Federação; e  

III - sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se 

aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre 

determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de 

saúde da população.  

Parágrafo único.  Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, 

as despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com 

recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde.” 

Ainda, a mesma legislação em seu art. 3º sinaliza que observadas as disposições do art. 

200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei Federal nº 8.080/1990 e do art. 2º da Lei Federal 

Complementar nº 141/2012, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui 

estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a: 
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“I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;  

II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de 

complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências 

nutricionais;  

III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde 

(SUS);  

IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade 

promovidos por instituições do SUS;  

V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos 

serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, 

medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;  

VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, 

desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação 

financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais 

determinações previstas nesta Lei Complementar;  

VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de 

comunidades remanescentes de quilombos;  

VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores 

de doenças;  

IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras 

de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos 

de saúde;  

X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas 

ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;  

XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas 

do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e  

XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades 

prestadoras de serviços públicos de saúde.” 

O art. 4º da legislação identifica que não se constituirão despesas com ações e serviços 

públicos de saúde as despesas de: 

“I - pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores 

da saúde;  
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II - pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à 

referida área;  

III - assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso 

universal;  

IV - merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que 

executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso II do art. 

3o;  

V - saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e 

mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos 

instituídos para essa finalidade; 

VI - limpeza urbana e remoção de resíduos;  

VII - preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos 

de meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não 

governamentais;  

VIII - ações de assistência social;  

IX - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta 

ou indiretamente a rede de saúde; e  

X - ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos 

dos especificados na base de cálculo definida nesta Lei Complementar ou 

vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde.” 

A aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde serão computados 

anualmente no mínimo de 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da 

Constituição Federal. 

No Município de Bandeirante as ações e serviços públicos de saúde são desenvolvidos 

no Fundo Municipal de Saúde vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. 

A Lei Municipal nº 9/1997, de 31 de janeiro instituiu o Fundo Municipal de Saúde com 

o objetivo de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento 

das ações de saúde compreendendo: 

“I – atendimento a saúde universalizado, integral, regionalizado e 

hierarquizado; 

II – a vigilância sanitária; 
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III – a vigilância epidemiológica e as ações de saúde de interesse 

individual e coletivo correspondente; e, 

IV – o controle e a fiscalização das agressões do meio ambiente, nele 

compreendido o ambiente de trabalho em comum acordo com as organizações 

competentes das esferas Federal e Estadual.” 

A Lei Municipal nº 710/2009, de 17 de julho revogou legislações anteriores e instituiu 

o novo Conselho Municipal de Saúde com a competência de formular estratégias e controlar a 

execução da política de saúde do Município, atuando com as funções deliberativas, normativas, 

fiscalizadoras e consultivas, a seguir: 

“I - atuar na formulação e no controle da execução da Política 

Municipal de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, e nas 

estratégias para sua aplicação aos setores público e privado; 

II - deliberar sobre os modelos de atenção a saúde da população e de 

gestão do Sistema Único de Saúde; 

III - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração de planos 

de saúde do Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, em função dos 

princípios que o regem e de acordo com as características epidemiológicas, das 

organizações dos serviços em cada instância administrativa e em consonância 

com as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde; 

IV - definir e controlar as prioridades para a elaboração de contratos e 

convênios entre o setor público e entidades privadas de prestação de serviços de 

saúde; 

V - propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e 

educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde; 

VI - aprovar a proposta setorial da saúde, no Orçamento Municipal; 

VII - criar, coordenar e supervisionar Comissões Intersetoriais e outras 

que julgar necessárias, inclusive Grupos de Trabalho, integradas pelas 

secretarias e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade 

civil; 

VIII - deliberar sobre propostas de normas básicas municipais para 

operacionalização do Sistema Único de Saúde; 



224 
 

IX - estabelecer diretrizes gerais e aprovar parâmetros municipais 

quanto à política de recursos humanos para a saúde; 

X - definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplicação dos 

recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, oriundos 

das transferências do orçamento da União e da Seguridade Social, do 

orçamento estadual, 15% do orçamento municipal, como decorrência do que 

dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal e a Emenda Constitucional Nº 

29/2000; 

XI - aprovar a organização e as normas de funcionamento das 

Conferências Municipais de Saúde, reunidas ordinariamente, a cada 02 (dois) 

anos, e convocá-las, extraordinariamente, na forma prevista pelo parágrafo 1 e 

5 do Art. 1º da Lei 8142/90; 

XII - aprovar os critérios e o repasse de recursos para outras 

instituições e respectivo cronograma e acompanhar sua execução; 

XIII - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os 

poderes constituídos, Ministério Público, Câmara de Vereadores e mídia, bem 

como com setores relevantes não representados no Conselho; 

XIV - articular-se com outros conselhos setoriais com o propósito de 

cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias comuns para o 

fortalecimento do sistema de participação e Controle Social; 

XV - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação 

científica e tecnológica na área de saúde, visando à observação de padrões 

éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do município; 

XVI - cooperar na melhoria da qualidade da formação dos 

trabalhadores da saúde; 

XVII - divulgar suas ações através dos diversos mecanismos de 

comunicação social; e, 

XVIII - manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência.” 

Ainda, o Conselho Municipal de Saúde observará as diretrizes básicas, quando do 

exercício de suas funções públicas: 

“I - a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à promoção da saúde, redução do risco 
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de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção, recuperação e reabilitação; e, 

II – integralidade de serviços de saúde, buscando promoção da saúde 

em toda a rede municipal, diminuindo as taxas de mortalidade infantil e 

aumentando a expectativa de vida.” 

O Decreto Municipal nº 16/2017, de 13 janeiro nomeia os membros do Conselho 

Municipal de Saúde, a seguir: 

a) 06 (seis) representantes de entidades de usuários do Sistema Único de Saúde 

a1 – das Igrejas 
Titular: Mauri Berti 

Suplente: Marli Wenning 

a2 – dos Idosos 
Titular: Lodovina Chies 

Suplente: Délcia Rocha 

a3 – da Associação de Pais e Profesores 
Titular: Isabel Maria Vidor Stumm 

Suplente: Maristela Oliboni Wasen 

a4 – do Sindicato 
Titular: Ivone Crivelatti 

Suplente: Adalípio Hoffmeister 

a5 – do Clube de Mães 
Titular: Vilma Squena 

Suplente: Saionara Carniel Marcon 

a6 – do Esporte 
Titular: Loreci Fátima Nunes Doreneles 

Suplente: Evandro Zocolotto 

b) 03 (três) representantes dos trabalhadores de Saúde Municipal 

b1 – da Secretaria Municipal de Saúde e 

Saneamento 

Titular: Manuela Lazaretti Pereira 

Suplente: Cassiane Lardini 

Titular: Adriane Lardini Merlini 

Suplente: Adiane Salete Orbach 

Titular: Luciano Fiorentin 

Suplente: Graciele Lucia Bagnara 

c) 03 (três) representantes do Poder Executivo indicados pelo Prefeito Municipal 

c1 – dos profissionais do Poder Executivo 

Titular: Elisandra Demossi Previdi 

Suplente: Janaina Zarbielli Tonietto 

Titular: Felipe José Ternus 
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Suplente: Nathan Luiz Gose 

Titular: Neuri Biazzi 

Suplente: Alexandro Rodrigo Trampusch 

 

O Plano Municipal de Saúde está em fase de elaboração neste ano de 2017 e tem como 

objetivo geral desenvolver ações estratégias e programas com ênfase no caráter da prevenção, 

promoção e assistência à saúde conforme princípios norteadores do Sistema Único de Saúde – 

SUS preconizados para os ente-federados na gestão. 

Os objetivos específicos do Plano Municipal de Saúde são: 

“I – acompanhar  o desenvolvimento das Diretrizes e objetivos 

elencados no eixo de compromissos de gestão do Plano Municipal de Saúde;   

II – proporcionar estratégias na realização das ações, metas e 

indicadores constantes no Plano;  

III – priorizar a Estratégia da Saúde da Família para ampliar as ações 

preventivas, visando melhorar os indicadores de saúde, e a qualidade de vida da 

população; 

IV – monitorar os programas assistenciais enfocando uma tônica 

preventiva, visando afastar fatores de risco à saúde e prevenindo complicações e 

agravos nos pacientes;   

V – priorizar ações focadas na Vigilância em Saúde atuando em 

conformidade com orientações estaduais e federais e respeitando as 

Programações Pactuadas e Integradas; 

VI – garantir ações  vinculadas nas práticas complementares e 

integrativas em saúde; 

VII – desenvolver ações integradas que garantem a educação 

continuada e permanente aos profissionais de saúde e comunidade em geral; 

VIII – realizar a alimentação dos dados em programas específicos para 

proporcionar as informações dos indicadores em saúde do município; 

IX – promover o Controle Social através de debates e 

aprovação/deliberação dos instrumentos de gestão junto ao Conselho Municipal 

de Saúde; e, 
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X – fortalecer as dinâmicas integrativas de saúde entre todos os setores 

da administração municipal.” 

O Município de Bandeirante possui o Centro Municipal de Saúde, com 632,82 m² de 

área construída, localizado na Comunidade da Sede do Município, na Avenida Santo Antônio, sem 

número, Centro. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 2017. 

 

O Município possui o Posto de Saúde do Distrito de Prata com 99,56 m² de área 

construída, localizado na Rua C, sem número. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 2017. 

 

Ainda, o Município possui o Posto de Saúde da Linha Novo Encantado com 

aproximadamente 70 m² de área construída, localizado na SC-492, na sede da Comunidade. 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 2017. 
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As ações e serviços de saúde públicos ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Bandeirante junto ao Centro Municipal de Saúde e os Postos de Saúde das Comunidades do 

interior são de nível de atendimento básico, sendo desenvolvidos em conjunto pelas equipes de 

saúde pertencentes ao quadro de funcionários, sendo todos profissionais de saúde capacitados em 

suas áreas correlatas, a seguir: 

Qtde Profissional Carga 

Horária 

Provimento do Cargo 

01 Secretário Municipal de Saúde e Saneamento 40 horas Comissionado 

01 Médico 40 horas Efetivo 

01 Médico 40 horas Programa Mais Médicos do 

Governo Federal 

01 Enfermeiro  40 horas Efetivo 

01 Odontólogo  40 horas Efetivo 

01 Odontólogo 20 horas Efetivo 

02 Auxiliar de Enfermagem 40 horas Efetivo 

02 Auxiliar de Odontologia  40 horas Efetivo 

05 Motorista 40 horas Efetivo 

01 Motorista 40 horas Contrato Administrativo 

Temporário 

10 Agente Comunitário de Saúde  40 horas Efetivo 

01 Agente Comunitário de Saúde 40 horas CLT 

01 Recepcionista 40 horas Efetivo 

01 Nutricionista  40 horas Efetivo 

01 Psicóloga  40 horas Efetivo 

01 Fisioterapeuta  20 horas Efetivo 

03 Auxiliar de Serviços Gerais  40 horas Efetivo 

02 Farmacêutico  20 horas Efetivo 

03 Auxiliar Administrativo  40 horas Efetivo 

01 Assistente Social  20 horas Emprego Público 

01 Fisioterapeuta  20 horas Emprego Público 

01 Nutricionista  20 horas Emprego Público 
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01 Psicólogo 20 horas Emprego Público 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 2017. 

 

Ainda, especificamente no Centro Municipal de Saúde são oferecidos os serviços 

públicos de saúde regularmente contratados de nível de atendimento básico e de média 

complexidade nas especialidades das áreas médicas de psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, 

cardiologia com exames de eletrocardiograma e outros eventuais que se fazem indispensáveis para 

prosseguimento dos serviços. 

Outros serviços regularmente contratados igualmente são colocados à disposição do 

Munícipes como laboratório de confecção de próteses dentárias, coleta e análises de exames, 

ultrassonografias, raio x, ressonâncias, tomografias, entre outros serviços indispensáveis à saúde 

curativa. 

Nesta seara, o Município de Bandeirante tem assinado o Protocolo de Intenções do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Extremo Oeste de Santa Catarina – CIS AMEOSC com a 

finalidade de ordenação e a utilização dos recursos disponíveis, reforçando o papel do município 

na elaboração e gestão da política de saúde, obedecendo as normas e diretrizes estabelecidas pela 

Secretaria de Estado da Saúde - SES, os princípios, diretrizes, instrumentos e normas do Sistema 

Único de Saúde - SUS, Lei Federal n.º 11.107 de 06 de abril de 2005 e legislação municipal 

pertinente, com os objetivos de: 

“I - assegurar a prestação de serviços de saúde especializados de 

média e alta complexidade conforme legislação vigente, para a população dos 

municípios consorciados, de conformidade com os princípios e as diretrizes do 

SUS, assegurando o estabelecimento de um sistema de referência e contra 

referência eficiente e eficaz; 

II - gerenciar juntamente com as Secretarias de Saúde dos municípios 

consorciados os recursos técnicos e financeiros conforme pactuados em contrato 

de rateio, de acordo com os parâmetros aceitos pelo Ministério da Saúde, 

princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde - SUS; 

III - criar instrumento de controle, avaliação e acompanhamento dos 

serviços prestados à população regional; 
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IV - desenvolver de acordo com as necessidades e interesses dos 

consorciados, ações conjuntas de vigilância em saúde, tanto sanitária quanto 

epidemiológica; 

V - realizar estudos de caráter permanente sobre as condições 

epidemiológicas da região oferecendo alternativas de ações que modifiquem tais 

condições; 

VI - viabilizar ações conjuntas na área da compra e ou produção de 

materiais, medicamentos e outros insumos; 

VII - fomentar o fortalecimento das especialidades de saúde existentes 

nos municípios consorciados ou que neles vierem a se estabelecer; 

VIII - incentivar e apoiar a estruturação dos serviços básicos de saúde 

nos municípios consorciados, objetivando a uniformidade de atendimento 

médico e de auxílio diagnóstico para a correta utilização dos serviços oferecidos 

através do Consórcio; 

IX - nos assuntos atinentes às finalidades do Consórcio e/ou de 

interesse comum, representar os municípios que o integram, perante quaisquer 

autoridades ou instituições; 

X - prestar assessoria na implantação de programas e medidas 

destinadas à promoção da saúde da população dos municípios consorciados; 

XI - estabelecer relações cooperativas com outros consórcios regionais 

que venham a ser criados e que por sua localização, no âmbito macrorregional, 

possibilite o desenvolvimento de ações conjuntas; e, 

XII - viabilizar a existência de infraestrutura de saúde regional na área 

territorial do consórcio.” 

Para cumprir com seus objetivos o CIS AMEOSC poderá: 

“I - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber 

auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e 

órgãos do governo; 

II - nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover 

desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou 

necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; 
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III - ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da 

Federação consorciados, dispensada a licitação; 

V - adquirir e/ou receber em doação ou seção de uso os bens que 

entender necessários, os quais integrarão seu patrimônio; 

V - realizar licitações em nome dos municípios consorciados, 

viabilizando o cumprimento do disposto no art. 7º, deste protocolo, sendo o 

faturamento e o pagamento em nome dos municípios; e, 

VI - outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos 

serviços de acordo com as normas estabelecidas no contrato de programa.” 

A Lei Municipal nº 969/2013, de 08 de março autoriza o Município de Bandeirante a 

manter a filiação junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Extremo Oeste de Santa Catarina 

– CIS-AMEOSC com a contribuição mensal correspondendo a R$ 1,50 por habitante. 

A Lei Municipal nº 1.225/2017, de 28 de abril elevou a contribuição do Consórcio para 

um repasse mensal equivalente a R$ 3,50 per capita/mês. 

Atualmente o Município de Bandeirante repassa o valor mensal de R$ 8.945,90 

objetivando assegurar a prestação de serviços de saúde especializados de referência de média e alta 

complexidade a nível ambulatorial para a população do Município encaminhados pela Secretaria 

Municipal de Saúde em conformidade com as diretrizes do SUS, assegurando o estabelecimento de 

um sistema de referência e contrareferência. 

A Lei Municipal nº 1.208/2017, de 30 de janeiro autoriza o Município de Bandeirante a 

firmar convênio com o Município de São Miguel do Oeste por meio do Fundo Municipal de Saúde 

objetivando a contribuição financeira junto a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, garantindo o 

atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirante, onde 

o Município no ano de 2017 repassa mensalmente a importância de R$ 15.000,00. 

O Município de Bandeirante na área de saúde igualmente conta com a estrutura do 

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso em pleno funcionamento com 10,1 mil m² de área 

construída, localizado no Município de São Miguel do Oeste, sito a Rua São Cristóvão, nº 335, 

Bairro São Gotardo, sendo que a obra iniciou no ano de 2006 e foi inaugurado em 27 de dezembro 

de 2010, com início de atendimento à população em 17 de janeiro de 2011. 

O Hospital disponibiliza os serviços especializados de anestesiologia, cardiologia, 

cirurgia geral, cirurgia vascular, gastroenterologia, urologia, neurocirurgia, neurologia, radiologia, 

bucomaxilofacial, infectologia, nefrologia, oftalmologia, pediatria, otorrinolaringologia, ortopedia, 
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pneumologia, clínica médica em geral e ginecologia/obstetrícia e possui 90 leitos, 01 unidade de 

Terapia Intensiva e 01 amplo Centro Cirúrgico. Os atendimentos oferecidos são de média 

complexidade sendo 100% SUS, atendendo no mínimo 30 Municípios da região Extremo Oeste 

Catarinense. 

Ainda, a atuação da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirante se estende ao 

atendimento de ações e serviços de saúde públicos de nível de atendimento básico e de média e 

alta complexidade encaminhados a outros Municípios tendo em vista a necessidade, gravidade e 

urgência do atendimento, sendo efetuados deslocamentos terrestres e por vezes até aéreos a 

Munícipes em tratamento de saúde fora do seu domicílio. 

Apresentamos as distâncias de alguns Municípios os quais existem clientela para a 

Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirante, sendo: 

Centro de Atendimento Distância 

São Miguel do Oeste, SC 12 km 

Chapecó, SC 117 km 

Xanxerê, SC 136 km 

Pato Branco, PR 157 km 

Cascavel, PR 267 km 

Curitiba, PR 568 km 

Joinville, SC 584 km 

Florianópolis, SC 661 km 

 

O Município de Bandeirante apresenta os seguintes números quanto a dados sobre os 

nascimentos e ocorrência de óbitos, a seguir: 

 

Condição 2013 2014 2015 

Número de nascidos vivos 32 35 40 

Nº com prematuridade 02 06 04 

Nº de partos cesáreas 16 22 21 

Nº de mães de <20 anos 06 04 06 

Nº com baixo peso ao nascer 02 05 01 

Nº partos vaginais 16 13 19 
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Fonte: Tabnet SINASC. 

  

Óbitos 2013 2014 2015 

Masculino 16 17 09 

Feminino 09 09 10 

Total 25 16 19 

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. 

 

As ações e serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirante 

realizados no último quadrimestre estão assim apresentados: 

Serviço 1º Quadrim/2017 

Médico 

Consultas 3.318 

Eletrocardiograma 81 

Visita Domiciliar 03 

Procedimento de Ambulatório 02 

Coleta de Preventivo 03 

Consulta de Pré-Natal 34 

 

Enfermeiro 

Consultas de Enfermagem 92 

Procedimento 130 

Visita Domiciliar 29 

Consulta de Pré-Natal 03 

 

Técnicas de Enfermagem 

Curativos 186 

Retirada de Pontos 43 

Administração de Medicamentos 477 

Aferição de Pressão Arterial 2.549 

Glicemia Capilar 48 
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Atendimento Odontológico 

Atendimentos 619 

Próteses Dentárias 80 

 

Psicóloga 

Atendimento Individual 147 

Atendimento Domiciliar 04 

 

Ginecologista 

Consulta Médica 92 

Consulta de Pré-Natal 67 

Consulta Puerperal 10 

Coleta de Preventivo 23 

 

Vigilância Sanitária 

Coletas de Água 18 

Inspeções em Estabelecimentos Comerciais 33 

Alvarás Sanitários 14 

Vistoria de Fossa Séptica 03 

Atividade Educativa 06 

Atendimento a Denúncias 08 

Licença e Transporte de Alimentos 04 

 

Combate de Endemias 

Inspeções em Armadilhas 122 

Inspeções em Pontos Estratégicos 50 

Imóveis Visitados 654 

 

Fisioterapeuta 

Atendimentos 350 
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Nutricionista 

Consultas 58 

 

Oftalmologista 

Consultas 75 

 

Psiquiatra 

Consultas 24 

 

NASF 

Visitas, Grupos e Atendimentos da Nutricionista 32 

Visitas, Grupos e Atendimentos da Assistente Social 73 

Visitas, Grupos e Atendimentos da Fisioterapeuta 95 

Visitas, Grupos e Atendimentos da Psicóloga 113 

 

Agentes Comunitárias de Saúde 

Visitas da Micro Área 01 630 

Visitas da Micro Área 02 577 

Visitas da Micro Área 03 396 

Visitas da Micro Área 04 323 

Visitas da Micro Área 05 701 

Visitas da Micro Área 06 445 

Visitas da Micro Área 07 424 

Visitas da Micro Área 08 591 

Visitas da Micro Área 09 492 

Visitas da Micro Área 10 496 

 

Atendimento Odontológico no Posto de Saúde da Linha Novo Encantado 

Atendimentos Odontológicos 107 
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Atendimento Odontológico no Posto de Saúde do Distrito de Prata 

Atendimentos Odontológicos 212 

Atendimento Médico 134 

Atendimento de Enfermagem 213 

 

Autorizações Realizadas 

Exames Laboratoriais 5.302 

Viagens (Chapecó, Florianópolis, Joinville, Penha, 

Palmitos, Palma Sola e Xanxerê) 

184 

Auxílio a Óculos 43 

Ultrassonografia 60 

Exames e Consultas autorizadas no CIAS-AMEOSC 423 

 

As ações e serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirante são 

financiados com recursos das três esferas de governo, sendo: 

I – o Governo Federal com repasses mensais de recursos financeiros do Piso de 

Atenção Básica, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, do Programa de Saúde Bucal, 

do Programa de Saúde da Família, do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, do Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade, do Programa da Farmácia Básica, do Programa de 

Qualificação da Assistência Farmacêutica, do Programa Brasil Sorridente, do Média e Alta 

Complexidade, da Vigilância Sanitária e outros recursos com repasses eventuais; 

II – o Governo Estadual com repasses mensais de recursos financeiros do Piso de 

Atenção Básica, do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, do Programa Brasil Sorridente e outros 

recursos com repasses eventuais; e, 

III – o Município de Bandeirante com repasses mensais de recursos financeiros 

ordinários vinculados à saúde de acordo com a legislação vigente. 

No Plano Municipal de Saúde, em elaboração neste ao de 2017, as diretrizes e 

objetivos apontados são os seguintes: 

Diretriz I – Ampliação do acesso a atenção básica de saúde 

Objetivo: garantir acesso da população em tempo adequado e com qualidade no atendimento 

das necessidades de saúde na atenção básica 
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Diretriz II – Aprimoramento da política da atenção especializada 

Objetivo: garantir o encaminhamento em tempo adequado e com qualidade ao atendimento das 

necessidades de saúde 

Diretriz III – Atenção integral a saúde do idoso 

Objetivo: garantia na atenção integral a saúde do idoso 

Diretriz IV – Promoção da atenção integral a saúde da criança, adolescente e do jovem 

Objetivo: melhoria das condições de saúde das crianças e adolescentes 

Diretriz V – Promoção da atenção integral a saúde do homem 

Objetivo: melhoria e qualificação nas condições de saúde do homem 

Diretriz VI – Promoção da atenção integral a saúde da mulher 

Objetivo: fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do 

câncer de mama e do colo do útero 

Diretriz: VII – Atenção integral a saúde do trabalhador 

Objetivos: melhoria das condições de saúde do trabalhador 

Diretriz: VIII – Assistência Farmacêutica 

Objetivos: aprimoramento da política de assistência farmacêutica 

Diretriz: IX – Projetos alternativos integrados e complementares em saúde  

Objetivos: proporcionar ações integradas no desenvolvimentos aos princípio da atenção e 

prevenção em saúde 

Diretriz: X – Atenção integral a saúde mental 

Objetivos: aprimoramento da política da atenção em saúde metal 

Diretriz: XI – Vigilância Sanitária e Ambiental 

Objetivos: promover o setor da vigilância sanitária no âmbito da saúde 

Diretriz: XII – Educação em Saúde 

Objetivos: garantir capacitação continuada aos profissionais e usuários do Sistema Único de 

Saúde – SUS 

Diretriz: XIII –  Acesso ao NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família  

Objetivos: garantir o atendimento realizado pelas equipes do NASF tendo como porta de 

entrada as equipes de saúde da família 

Diretriz: XIV – Atenção integral em saúde bucal 

Objetivos: garantir acesso da população em tempo adequado e com qualidade ao atendimento 
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das necessidades em saúde bucal 

Diretriz: XV – Gestão em saúde através do controle social 

Objetivos: fortalecer o controle social através do Conselho Municipal de Saúde – CMS 

Diretriz: XVI - Vigilância em saúde 

Objetivos: promover o setor da vigilância em saúde, trabalhando em conjunto com demais 

setores da municipalidade 

Diretriz: XVII – Procedimentos de Tratamento Fora de Domicílio – TFD  

Objetivos: garantir acesso da população em tempo adequado para o Tratamento Fora do 

Domicílio - TFD 

 

3.14.1 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Existe a necessidade de manutenção, reformas e ampliação das edificações 

do Centro Municipal de Saúde e dos Postinhos das Comunidades do 

Interior; de ofertar melhores condições de transporte de pacientes; de 

disponibilizar melhores e mais modernos equipamentos de saúde; e, de 

edificação voltada ao atendimento da Academia da Saúde equipada 

Objetivo Específico Edificar e Equipar o Centro Municipal de Saúde e Postos de Atendimento 

Ações - elaborar projetos de reformas e ampliação das edificações 

- elaborar e executar projeto da Academia da Saúde 

- equipar a Academia da Saúde 

- adquirir veículos utilitários e de passageiros 

- adquirir equipamentos de saúde mais modernos 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta, Média 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 

 

Problema 2 Existe a necessidade de instituir e manter programas voltados a atenção 

integral a saúde do idoso, criança, adolescente, jovem, homem, mulher, 

trabalhador e manter outros programas específicos já desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde 
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Objetivo Específico Implementar os Programas Municipais de Saúde 

Ações - elaborar e executar a agenda anual de programas municipais de saúde 

- efetuar campanhas, palestras, conferências e outros 

- distribuir materiais para a clientela de cada programa 

- distribuir material didático, educativo e informativo 

- oferecer alimentação 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta, Média 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 

 

Problema 3 O Município necessita de capacitação dos profissionais que trabalham na 

área de saúde, dos membros do Conselho Municipal de Saúde e outros 

agentes públicos envolvidos 

Objetivo Específico Capacitar a Prestação de Serviços Públicos de Saúde 

Ações - promover capacitação dos profissionais que trabalham na área de saúde, 

dos membros do Conselho Municipal de Saúde e outros agentes públicos 

envolvidos 

- contratar profissionais para palestras, cursos e outros 

 - contratar cursos 

- liberar profissionais para estudos 

- distribuir material didático, educativo e informativo 

- distribuir outros materiais 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta, Média 

Recursos Municipal, Estadual, Federal 

 

A elaboração do PPA 2018-2021 na área de saúde tem a finalidade de promover a 

produção de ações e serviços de saúde pública no Município de Bandeirante com qualidade de 

atendimento e acesso imediato e integral. 
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3.15 – Área do Legislativo 

 

O Município de Bandeirante possui o Poder Legislativo exercido pela Câmara 

Municipal com legislatura de quatro anos exercida por nove Vereadores, sendo o limite máximo de 

composição das Câmaras Municipais estabelecido pela letra a, do inciso IV, do art. 29 da 

Constituição Federal. 

De acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu art. 16 compete a Câmara Municipal 

dispor sobre as seguintes matérias de competência do Município: 

“I – legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando 

a legislação federal e estadual, no que couber; 

II – legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e 

anistias fiscais e remissão de dívidas; 

III – votar o orçamento anual e plurianual de investimentos; 

IV – aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a 

abertura de créditos suplementares e especiais; 

V – deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações 

de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento; 

VI – autorizar a concessão de auxílio e subvenções; 

VII – autorizar a concessão de serviços públicos; 

VIII – autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais; 

IX – autorizar a concessão administrativa de uso dos bens municipais; 

X – autorizar a alienação de bens imóveis; 

XI – autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de 

doação ou permuta sem encargo, mediante laudo de avaliação; 

XII – dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos, 

linhas, vilas e bairros, mediante prévia consulta plebiscitária, efetuada junto aos 

eleitores da área em questão, respeitadas às legislações federal e estadual; 

XIII – criar, alterar e extinguir cargos e empregos públicos e fixar o 

respectivo vencimento, salário, vantagens ou remuneração; 

XIV – aprovar o plano diretor e códigos municipais; 
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XV – deliberar sobre convênios, acordos ou quaisquer outros 

instrumentos celebrados com entidades públicas ou particulares e com outros 

Municípios; 

XVI – delimitar o perímetro urbano da sede e distritos; 

XVII – autorizar a alteração da denominação de prédios, vias e 

logradouros públicos.” 

Ainda, em seu art. 17 a Lei Orgânica rege sobre as competências exclusivas da Câmara 

Municipal: 

“I – eleger a sua Mesa Diretora, bem como destituí-la na forma 

regimental; 

II – elaborar o seu Regimento Interno; 

III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 

transformação ou extinção de cargos empregos e funções de seus servidores e 

fixar sua respectiva remuneração; 

IV – dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito; 

V – conhece r de suas renúncias e afastá-lo definitivamente do exercício 

do cargo, por voto secreto de 213 (dois terços), no mínimo, respeitando à 

Legislação; 

VI – conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores; 

VII – autoriza r o Prefeito a ausentar-se do Município, quando a 

ausência exceder a quinze dias; 

VIII – exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do 

Município, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do 

Poder Executivo; 

IX – Tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer 

do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de sessenta dias (60) de seu 

recebimento, observados os seguintes preceitos; 

a) o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 

2/3 (dois terços) dos membros da Câmara; 

b) decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem deliberação pela 

Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com 

a conclusão do parecer do Tribunal de Contas; 
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c) no decurso do prazo previsto na alínea anterior, as contas do 

Prefeito ficarão à disposição de qualquer cidadão ou contribuinte do Município, 

para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos 

termos da lei; 

d) rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao 

Ministério Público para fins de direito.  

X – autorizar a realização de empréstimos ou de crédito interno ou 

externo de qualquer natureza, de interesse do Município; 

XI – proceder a tomada de contas do Prefeito, através de Comissão 

Especial, quando não apresentadas à Câmara, dentro de sessenta (60) dias após 

a abertura da sessão legislativa; 

XII – aprovar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento 

celebrado pelo Município com a União, o Estado, outra pessoa jurídica de 

direito público interno, de direito privado, instituições estrangeiras ou 

multinacionais, quando se tratar de matéria assistencial, educacional, cultural 

ou técnica; 

XIII – julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos 

previstos nesta Lei Orgânica e na legislação federal; 

XIV – estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões; 

XV – convocar o Prefeito, Secretário do Município ou autoridade 

equivalente para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o 

comparecimento, importando a ausência sem justificação adequada em crime de 

responsabilidade, punível na forma da legislação federal; 

XVI – encaminhar pedidos escritos de informações a Secretário do 

Município ou autoridade equivalente, importando em crime de responsabilidade 

a recusa ou o não atendimento no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a 

prestação de informações falsas; 

XVII – sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do 

poder de regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

XVIII – deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões; 
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XIX – criar comissões parlamentares de inquérito sobre fato 

determinado e prazo certo, mediante requerimento pelo menos de 113 (um terço 

de seus membros); 

XX – solicitar intervenção do Estado no Município; 

XXI – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da 

Administração indireta; 

XXII – fixar, observado o que dispõe os arts. 37, XI; 150, II; 153, III e 

153, § 2º, I da Constituição Federal, a remuneração dos Vereadores em cada 

legislatura para a subsequente, sobre a qual incidirá o imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza; 

XXIII – fixar, observado o que dispõe esta Lei Orgânica, e os arts. 150, 

II; 153, III e 153, § 2º, I da Constituição Federal, em cada legislatura para a 

subsequente, a remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal.” 

A Câmara Municipal ainda delibera sobre assuntos de sua economia interna, demais 

casos de sua competência privativa e concede títulos de Cidadão Honorário ou homenagens a 

pessoas que tenham reconhecidamente prestado relevantes serviços ao Município. 

O Processo Legislativo compreende a elaboração de emendas a Lei Orgânica 

Municipal, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções e decretos legislativos. 

A Câmara Municipal possui comissões representativas de número ímpar e com 

atribuições definidas no Regimento Interno, com nomeação de seus membros para tratar de 

assuntos relevantes e de interesse público municipal. 

A estrutura administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Bandeirante está 

estabelecida pela Lei Complementar Municipal nº 1.043/2013, de 27 de dezembro criando cargos, 

definindo a sua organização e as suas atribuições gerais. 

A presente legislação em seu art. 9º distribui a organização administrativa da Câmara 

Municipal, sendo: 

“I — MESA DIRETORA 

Presidência 

II — COMISSÕES TÉCNICAS 

Justiça, Redação, Finanças e Orçamento 

Obras, Serviços Públicos, Agricultura e da Ecologia 

Educação, Cultura, Assistência Social, Saúde, Esporte e Turismo 
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III — SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO 

Secretário Administrativo do Legislativo do Legislativo 

IV — ASSESSORIA JURÍDICA 

Assessor Jurídico 

V — DIVISÃO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO 

Contador 

VI — DIVISÃO PARLAMENTAR 

Assessor Parlamentar e Relações Comunitárias 

VII — DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

Auxiliar de Serviços Gerais” 

A Lei Complementar nº 1.044/2013, de 27 de dezembro dispõe sobre a estruturação do 

Plano de Cargos e Vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal e reorganiza o 

quadro de pessoal e estabelece normas gerais de enquadramento, direitos e deveres, 

compreendendo os seguintes cargos: 

Cargo Eletivo Qtde 

Vereador 09 

 

Cargo Comissionado Qtde 

Secretário Administrativo do Legislativo 01 

Assessor Jurídico 01 

Assessor Parlamentar e Relações Comunitárias 05 

Total 07 

 

Cargo Efetivo Qtde 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 

Auxiliar Legislativo 01 

Contador 01 

Total 03 

 

A composição do Quadro de Servidores do Legislativo está composta por: 

Cargo Agentes Públicos 
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Vereador 09 

Secretário Administrativo do Legislativo 01 

Assessor Jurídico 01 

Auxiliar Legislativo 01 

Contador 01 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 

Total 14 

 

O Orçamento Anual da Câmara de Vereadores é elaborado observando-se os limites 

máximos de gastos sendo regidos principalmente pela Constituição Federal, onde a Constituição 

Federal determina em seu inciso VII, do art. 29: 

“Art. 29 O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 

membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 

estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 

seguintes preceitos: 

VII – o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá 

ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município; (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)” 

O total da despesa do Poder Legislativo igualmente tem seus limites determinados pela 

Constituição Federal, que rege em seu art. 29-A: 

“Art.  29-A.  O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 

incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não 

poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita 

tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, 

efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 25, de 2000) 

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 

(cem mil) habitantes; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc01.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc01.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2


247 
 

§ 1o  A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua 

receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus 

Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)” 

O Orçamento atualizado da Câmara de Vereadores para o ano de 2017 é de R$ 

600.000,00 sendo liquidada a despesa: 

Despesa Liquidado 

Pessoal e Encargos 316.103,91 

Transferências a Instituições 5.472,00 

Outras Despesas Correntes 51.112,44 

Despesas de Capital 5.679,70 

Total 378.368,05 

 

São efetuados repasses mensais de R$ 50.000,00 da Prefeitura Municipal a fim de 

cumprir com o orçamento anual. 

 

3.15 – Identificação de Problemas e Apresentações de Soluções 

 

Problema 1 Os agentes públicos da Câmara Municipal necessitam de capacitação para 

qualificação profissional 

Objetivo Específico Implementar os Serviços do Legislativo Municipal 

Ações - promover capacitação a servidores de provimento efetivo e comissionado 

e aos vereadores 

- contratar serviços especializados 

Prioridade Alta 

Recursos Municipal 

 

A elaboração do PPA 2018-2021 na área do legislativo tem a finalidade de dar 

continuidade, acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados no Município. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
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4 – PLANO PLURIANUAL 2018-2021 

 

4.1 – Definição 

 

O Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Bandeirante é considerado uma 

ferramenta fundamental de planejamento governamental que tem a finalidade de orientar os 

gestores públicos quanto as efetivas demandas ou problemas a serem solucionados na nossa 

Comunidade. 

As ações governamentais constantes do Plano Plurianual 2018-2021 serão 

desenvolvidas de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras de cada exercício em 

questão. 

 

4.2 – Vigência 

 

A vigência do Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Bandeirante estará 

condicionada aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, sendo que seu início se dará no segundo ano 

do mandato atual até o primeiro ano do mandato subsequente. 

 

4.3 – Composição 

 

O Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Bandeirante contemplará as despesas 

orçamentárias correntes (que não contribuem diretamente para a formação ou a aquisição de um 

bem de capital) e as despesas orçamentárias de capital (despesas que contribuem diretamente para 

a formação ou a aquisição de um bem de capita), classificadas institucionalmente de acordo com 

os níveis hierárquicos encontrados na estrutura administrativa do Município. 

Em especial, o Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Bandeirante não 

apresentará Operação de Crédito Interna, nem despesas orçamentárias correntes ou de capital 

relativas a amortização da dívida pública municipal. 

Ainda, o Plano Plurianual 2018-2021 contemplará as receitas orçamentárias correntes 

(financiadoras das ações governamentais identificadas nas despesas orçamentárias correntes e de 

capital) e as receitas orçamentárias de capital (financiadoras das ações governamentais 

exclusivamente identificadas nas despesas orçamentárias de capital). 
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4.4 - Princípios Norteadores 

 

A execução das ações governamentais constantes do Plano Plurianual 2018-2021 do 

Município de Bandeirante será orientada por fundamentos delineados a partir de toda base 

conceitual contida no presente documento, os quais destacam: 

• Sustentabilidade: que tem como fundamento a busca da obtenção de resultados 

permanentes no processo de desenvolvimento, preservando a capacidade produtiva dos recursos 

naturais, não permitindo que a sua utilização exceda a capacidade de renovação. Sob o ponto de 

vista social pressupõe a garantia da condição de cidadania. Na dimensão política associa-se a 

participação da sociedade, ao controle social e ao fortalecimento dos mecanismos de 

descentralização da ação pública. 

• Participação: que é extremamente fundamental para melhor se executar as ações 

governamentais constantes do Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Bandeirante e se 

chegar a resultados efetivos e satisfatórios social e economicamente. A participação da 

Comunidade fora trabalhada ainda na fase de elaboração deste Plano, sendo que esse exercício do 

poder em cogestão acarretará em direitos e responsabilidades de ambas as partes. 

Essa participação também será estimulada nas fases da elaboração de projetos, de 

execução e desenvolvimento das ações governamentais, de monitoramento e avaliação final por 

meio do Relatório de Gestão Anual. 

O controle social será efetivado com a chamada de reuniões e audiências dos 

Conselhos Municipais, de Comissões Setoriais e da Comunidade em geral oportunizando o 

acompanhamento do desenrolar dos trabalhos e do alcance de seus objetivos. 

• Equidade e Inclusão Social: que envolve princípios imutáveis de justiça que induzem 

critérios de moderação e propriamente a equidade. A inclusão social se baseia numa estratégia de 

adoção de políticas redistributivas apoiadas na educação. 

• Transparência: que é uma condicionante fundamental e indispensável à confiança dos 

governados e para a eficácia da ação governamental. 

 

4.5 – Objetivo Geral 
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O Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Bandeirante tem a finalidade de definir 

os desafios e os compromissos do estado de governança para os próximos quatro anos com o 

objetivo principal de melhoria da qualidade de vida da nossa Comunidade. 

 

4.5.1 – Os Objetivos Estratégicos 

 

Os objetivos estratégicos do Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Bandeirante 

são os resultados ou os novos cenários pretendidos para o alcance do objetivo geral e 

compreendem o desenvolvimento humano sustentável, o fortalecimento estrutural e econômico 

local e a gestão pública eficiente e efetiva. 

 

4.6 – Macroobjetivos 

 

Os Macroobjetivos do Plano Plurianual 2018-2021 correspondem ao agrupamento de 

objetivos na perspectiva de um melhor desempenho em conjunto do Poder Público para se alcançar 

o objetivo geral. 

Os Macroobjetivos do Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Bandeirante que 

norteiam a execução dos programas, ações e projetos são: 

I – Educação com qualidade; 

II – Integralidade da saúde no âmbito da atenção primária; 

III – Redução das desigualdades, desenvolvimento humano e social; 

IV – Fortalecimento da produtividade e geração de emprego e renda; 

V – Potencialização da infraestrutura urbana e rural com sustentabilidade; e, 

VI – Gestão com excelência. 

 

4.7 – Os Programas 

 

Os programas identificados no Plano Plurianual 2018-2021 do Município de 

Bandeirante apresentam a identificação dos problemas a serem solucionados, dos objetivos a serem 

alcançados e das ações necessárias à consecução desses objetivos. 

Os programas do Plano Plurianual 2018-2021 estão aliados aos macroobjetivos e são 

assim identificados: 
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Macroobjetivo: I – Educação com qualidade 

Programa 0001: Educação com Qualidade: que compete à plena e integral prestação 

de serviços visando erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, melhorar a 

qualidade do ensino, oportunizar a formação para o trabalho, promover a formação humanística, 

científica e tecnológica e efetuar a correta aplicação dos recursos públicos em educação. 

O Programa 0001: Educação com Qualidade no Plano Plurianual de 2018-2021 

identifica as ações mínimas a serem executadas no universo escolar ao qual o Município de 

Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – implantar os serviços de creche em tempo integral no Centro de Educação Infantil; 

II – edificar quadra poliesportiva no Centro de Educação Infantil; 

III – edificar o parque infantil no Centro de Educação Infantil; 

IV – implementar os serviços de educação na Escola Municipal Anita Garibaldi; 

V – implementar os serviços de educação na Escola Municipal Bandeirante; 

VI – edificar o auditório na Escola Municipal Bandeirante; 

VII – implantar obras de pavimentação na Escola Municipal Bandeirante; 

VIII – reformar o Ginásio Escolar José Bulla da Escola Municipal Bandeirante;  

IX – adequar as edificações escolares junto ao Corpo de Bombeiros Militar; 

X – qualificar os profissionais da rede municipal de ensino; 

XI – modernizar a frota de veículos de passageiros e utilitários; 

XII – reformar as edificações escolares; 

XIII – ampliar o programa de incentivo e valorização do estudante; 

XIV – implementar as bibliotecas escolares; 

XV – incentivar na conclusão do ensino básico, médio e de graduação; e, 

XVI – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Macroobjetivo: II – Integralidade da saúde no âmbito da atenção primária 

Programa 0002: Saúde na Atenção Básica: que compete à plena e integral prestação 

de serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população. 

O Programa 0002: Saúde na Atenção Básica no Plano Plurianual de 2018-2021 

identifica as ações mínimas a serem executadas no universo da saúde pública ao qual o Município 

de Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Edificar e Equipar o Centro Municipal de Saúde e Postos de Atendimento; 
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II – Implementar os Programas Municipais de Saúde; 

III – Capacitar a Prestação de Serviços Públicos de Saúde; e, 

IV – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Macroobjetivo: III – Redução das desigualdades, desenvolvimento humano e social 

Programa 0003: Garantia dos Direitos Individuais e Coletivos: que compete a 

proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, especialmente à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às 

crianças e aos adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a 

habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária e a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família, a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade 

protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos 

e a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. 

O Programa 0003: Garantia dos Direitos Individuais e Coletivos no Plano Plurianual 

de 2018-2021 identifica as ações mínimas a serem executadas no universo social ao qual o 

Município de Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Executar o Plano Municipal de Medidas Socioeducativas; 

II – Capacitar a Prestação de Serviços da Criança e do Adolescente; 

III – Implementar os Serviços do SUAS; 

IV – Implementar os Serviços de Benefícios Eventuais; 

V – Equipar os Serviços de Assistência Social; 

VI – Implementar os Serviços de Proteção Social; 

VII – Implementar os Serviços da Família Acolhedora; e, 

VIII – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Programa 0004: Garantia de Moradia Digna: que compete ampliar os acessos a níveis 

dignos de subsistência com a promoção da execução de programas de edificação, ampliação, 

reforma e legalização de moradias e a melhoria das condições habitacionais das famílias do 

Município de Bandeirante. 
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O Programa 0004: Garantia de Moradia Digna no Plano Plurianual de 2018-2021 

identifica as ações mínimas a serem executadas no universo habitacional ao qual o Município de 

Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Implantar Programas de Habitação de Interesse Social; 

II – Implementar os Programas de Regularização Fundiária; 

III – Implantar Programas de Loteamento de Interesse Social; e, 

IV – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Programa 0005: Incentivo ao Esporte e Lazer: que compete incentivar a prática ao 

esporte contribuindo no desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos do 

Município de Bandeirante. 

O Programa 0005: Incentivo ao Esporte e Lazer no Plano Plurianual de 2018-2021 

identifica as ações mínimas a serem executadas no universo de esporte e lazer ao qual o Município 

de Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Implementar o Esporte no Município de Bandeirante; 

II – Ofertar Mais Esporte no Município de Bandeirante; e, 

III – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Programa 0006: Incentivo à Cultura e Fomento ao Turismo: que compete incentivar a 

cultura aos Munícipes e fomentar o turismo local como ação de desenvolvimento local. 

O Programa 0006: Incentivo à Cultura e Fomento ao Turismo no Plano Plurianual de 

2018-2021 identifica as ações mínimas a serem executadas no universo da cultura e turismo ao 

qual o Município de Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Implantar a Gestão da Cultura no Município de Bandeirante; 

II – Implantar a Gestão do Turismo no Município de Bandeirante; e, 

III – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Macroobjetivo: IV – Fortalecimento da produtividade e geração de emprego e renda 

Programa 0007: Desenvolvimento Local Sustentável: que compete ao Poder Público 

contribuir com o desenvolvimento local, geração de emprego e renda, incentivos na economia 

local e elevação dos valores do PIB. 
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O Programa 0007: Desenvolvimento Local Sustentável no Plano Plurianual de 2018-

2021 identifica as ações mínimas a serem executadas no universo da indústria, comércio e 

prestação de serviços ao qual o Município de Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Fomento a Instalação de Novas Indústrias, Fortalecimento do Comércio e Prestação 

de Serviços Local; e, 

II – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Programa 0008: Fomento à Produção Agropecuária: que compete ao Poder Público 

auxiliar as propriedades rurais no incremento da produção da sua atividade econômica 

contribuindo com o desenvolvimento local, geração de emprego e renda, incentivos na economia 

local e elevação dos valores do PIB. 

O Programa 0008: Fomento à Produção Agropecuária no Plano Plurianual de 2018-

2021 identifica as ações mínimas a serem executadas no universo da agropecuária ao qual o 

Município de Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Ampliar os Programas de Incentivos Agropecuários; 

II – Executar Melhorias Viárias Internas nas Propriedades Rurais; 

III – Renovar a Frota Municipal dos Serviços Agropecuários; 

IV – Incentivar a Agroindústria Local; 

V – Promover o Controle Social no Setor de Agropecuária; e, 

VI – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Macroobjetivo: V – Potencializar a infraestrutura urbana e rural com sustentabilidade 

Programa 00009: Infraestrutura Urbana e Rural: que compete em executar obras e 

serviços de investimentos nas áreas urbanas e rurais do Município propiciando um novo cenário de 

desenvolvimento econômico e social voltado ao progresso do Município. 

O Programa 00009: Infraestrutura Urbana e Rural: no Plano Plurianual de 2018-2021 

identifica as ações mínimas a serem executadas no universo da infraestrutura urbana e rural ao qual 

o Município de Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Implantar Programa de Abertura de Vias Públicas Urbanas; 

II – Implantar Programa de Legalização de Vias Públicas Urbanas Delimitadoras do 

Perímetro Urbano da Sede do Município; 

III – Disponibilizar Energia Elétrica, Iluminação Pública e Abastecimento de Água; 
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IV – Implantar Programa de Pavimentação e Acessibilidade de Vias Públicas Urbanas; 

V – Implantar Programa de Pavimentação e Acessibilidade de Vias Públicas Rurais; 

VI – Renovar a Frota Municipal dos Serviços rodoviários; 

VII – Edificar a Garagem Municipal; 

VIII – Efetuar Manutenção das Vias Públicas Urbanas e Rurais; 

IX – Implantar Programa de Alargamento de Vias Públicas Rurais; 

X – Implantar Programa de Acesso à Internet e Telefonia Rural; e, 

XI – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Programa 0010: Preservando o Meio Ambiente: que compete ao Poder Público em 

executar ações e serviços voltados a preservação do meio ambiente local e regional promovendo o 

desenvolvimento sustentável do Município de Bandeirante. 

O Programa 0010: Preservando o Meio Ambiente: no Plano Plurianual de 2018-2021 

identifica as ações mínimas a serem executadas no universo do meio ambiente ao qual o Município 

de Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Implantar Programa Ambiental de Recursos Hídricos; 

II – Implantar Programa Ambiental de Recuperação da Vegetação; 

III – Implantar Programa Ambiental de Recuperação do Solo; 

IV – Implantar Programa de Gestão Ambiental Municipal; e, 

V – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Programa 0011: Defesa Civil Atuante: que compete ao Poder Público na implantação 

e desenvolvimento de ações e serviços voltados a defesa civil no Município de Bandeirante. 

O Programa 0011: Defesa Civil Atuante: no Plano Plurianual de 2018-2021 identifica 

as ações mínimas a serem executadas no universo da defesa civil ao qual o Município de 

Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Implantar a Defesa Civil no Município de Bandeirante; 

II – Elaborar e Implantar Plano Diretor de Defesa Civil; e; 

III – manutenção geral das ações e serviços públicos. 
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Programa 0012: Saneamento é Qualidade de Vida: que compete ao Poder Público a 

execução de ações e serviços públicos voltados a implementação dos serviços de saneamento 

básico no Município de Bandeirante. 

O Programa 0012: Saneamento é Qualidade de Vida: no Plano Plurianual de 2018-

2021 identifica as ações mínimas a serem executadas no universo do saneamento básico ao qual o 

Município de Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico; e; 

II – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

 

Macroobjetivo: VI – Gestão com excelência 

Programa 0013: Gestão de Pessoas e Aprimoramento do Serviço Público: que 

compete em contribuir na capacitação e qualificação do indivíduo, ofertar a melhora do ambiente e 

dos processos de trabalho e promover a atualização da legislação organizacional e de pessoal 

visando a motivação e valorização do indivíduo no serviço público municipal com vistas a garantir 

o melhor desempenho profissional de cada indivíduo. 

Programa 0013: Gestão de Pessoas e Aprimoramento do Serviço Público no Plano 

Plurianual de 2018-2021 identifica as ações mínimas a serem executadas no universo de gestão de 

pessoas e aprimoramento do serviço público envolvidas na prestação do serviço público ao qual o 

Município de Bandeirante tem seus objetivos mínimos: 

I – Atualizar o Arcabouço Legal do Funcionalismo Público; 

II – Instituir o Plano de Carreira para o Serviço Público Municipal em Geral; 

III – Conceder Férias e Licenças Prêmio; 

IV – Diminuir a Quantidade de Horas Extras; e, 

V – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

Programa 0014: Planejamento, Gestão e Desenvolvimento: que compete em contribuir 

no planejamento, gestão e desenvolvimento dos serviços tipicamente administrativos que 

contribuam diariamente para a consecução dos programas constantes do Plano Plurianual 2018-

2021. 

Programa 0014: Planejamento, Gestão e Desenvolvimento no Plano Plurianual de 

2018-2021 identifica as ações mínimas a serem executadas no universo de planejamento, gestão e 

desenvolvimento envolvidas na prestação do serviço público ao qual o Município de Bandeirante 

tem os objetivos de oferecer suporte com a manutenção geral das ações e serviços públicos. 
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Programa 0015: Fomento à Segurança Pública: que compete em contribuir nos 

serviços tipicamente de segurança pública que contribuam diariamente para a consecução dos 

programas constantes do Plano Plurianual 2018-2021. 

Programa 0015: Fomento à Segurança Pública no Plano Plurianual de 2018-2021 

identifica as ações mínimas a serem executadas no universo de segurança pública envolvidas na 

prestação do serviço público ao qual o Município de Bandeirante tem os objetivos mínimos: 

I – Equipar o Corpo de Bombeiros Militar; 

II – Estruturar e Manter os Serviços do Corpo de Bombeiros Militar; 

III – Equipar os Serviços da Polícia Civil; 

IV – Equipar os Serviços da Polícia Militar; 

V – Implantar o DEMUTRAN e a JARI no Município de Bandeirante; e, 

VI – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

Programa 0016: Implementando Ações do Legislativo: que compete em melhorar os 

serviços legislativos que contribuam diariamente para a consecução dos programas constantes do 

Plano Plurianual 2018-2021. 

Programa 0016: Implementando Ações do Legislativo no Plano Plurianual de 2018-

2021 identifica as ações mínimas a serem executadas no universo do legislativo municipal 

envolvidos na prestação do serviço público ao qual o Município de Bandeirante tem os objetivos 

mínimos: 

I – Implementar os Serviços do Legislativo Municipal; e, 

II – manutenção geral das ações e serviços públicos. 

Programa 9999: Reserva de Contingência: que compete ao atendimento de passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos durante o período de execução do Plano 

Plurianual 2018-2021. 

Programa 9999: Reserva de Contingência no Plano Plurianual de 2018-2021 identifica 

despesas não especificada que se destinam a abertura de créditos adicionais. 

 

4.8 – Público Alvo 

 

O Público Alvo do Plano Plurianual 2018-2021 é a população do Município de 

Bandeirante justificado na intenção de que a execução das ações e dos serviços públicos 
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identificados neste trabalho, em geral tendem a surtir efeitos diretos ou indiretos a todas as áreas 

atuantes do Poder Público de Bandeirante. 

 

4.9 – Unidade de Medida 

 

A Unidade de Medida do Plano Plurianual 2018-2021 é a unidade justificado na 

intenção de que a execução das ações e dos serviços públicos identificados neste trabalho, via de 

regra, deverão ocorrer no espaço de tempo do próprio exercício ao qual foram orçadas. 

 

4.10 – Produto 

 

O Produto do Plano Plurianual 2018-2021 é o exercício justificado na intenção de que 

a execução das ações e dos serviços públicos identificados neste trabalho, via de regra, deverão 

obter os resultados desejados. 
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ANEXO II 

 

DEMONSTRATIVOS DAS METAS E PRIORIDADES 

DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


