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Lei nº 299/2022       
               Chapada da Natividade/TO, de 30 de dezembro de 2022 

 
 

“Dispõe sobre a Revisão do Plano 
Plurianual do Município de Chapada de 
Natividade -TO para o período 2022-2025”.  

 

 
 
    O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE, Estado do Tocantins, ELIO 
DIONIZIO DE SANTANA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, FAZ SABER, que a Câmara 
Municipal de Chapada da Natividade, APROVOU e eu, com base na Lei Orgânica do Município, SANCIONO e 
PROMULGO a seguinte LEI: 
   
   Art. 1° - Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual 2022–2025 para o exercício 2023, 
prevista na de Lei nº 288/2021, de 21 de dezembro de 2021. 
 
   § 1º - A Revisão do Plano Plurianual 2022–2025 decorre do aprimoramento do processo de 
elaboração, avaliação e implementação dos Programas de Governo e da adequação às situações não previstas 
no Plano Plurianual.  
 
   § 2º - A Revisão está baseada no Art. 4 lei nº Lei nº 288/2021, de 21 de dezembro de 2021, 
onde apresentaremos os seguintes Anexos:  
 
   I - Anexo I -  de inclusão de ações. 
 
   II - Anexo II -  Alteração de ações. 
 
 
   Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 
     GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADA DA 
NATIVIDADE, Estado do Tocantins, aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2022. (dois mil e vinte e dois).  

 
 
 

ELIO DIONÍZIO DE SANTANA   
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – INCLUÇÃO DE AÇÕES 

 

ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
 
Ação 2187 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 

Esfera Fiscal  Tipo Atividade  
Função 08 Assistência Social 
Subfunção 244 Assistência Comunitária 
Produto Fundo Municipal do Idoso Mantido Un. Serv. 
Finalidade Garantir o respeito aos direitos das pessoas idosas, apoiando o idoso na 

obtenção de benefícios e assessorando as pessoas idosas a terem acesso a 
serviços que não são ofertados dentro do município. Desenvolvimento de 
ações voltadas às políticas públicas para a proteção e a valorização da 
pessoa idosa. Realização de palestras, workshop, curso de capacitação, 
promoção de viagens, promoção de festividades. Aquisição de materiais 
necessários para a realização das atividades. Contratação de pessoa física 
e/ou jurídica necessária para a promoção dos eventos. Locação de veículos. 
Despesas administrativas necessárias para o funcionamento das atividades 
do fundo municipal do idoso. 

 
 
 
 
 
 
ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Ação 2188 

MANUNTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 
 Esfera Social Tipo Atividade 

 
Função 08 Assistência social  
Subfunção 244 Assistência Comunitária 
Produto SUAS Fortalecido UN Serviço 
 
 Finalidade 

Proporcionar maior visibilidade de discussão a comunidade. Fortalecimento 
do Controle Social do SUAS. Realização de despesas com aquisição de 
material de consumo, material permanente, material de expediente; material 
gráfico; gêneros alimentícios ou lanche; passagens e despesa com 
locomoção; diárias para conselheiros; diárias para colaborador eventual; 
atividades com Aprimoramento da Organização e Gestão do SUAS; 
contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica; contratação 
de espaço físico para realizar eventos pertinentes a Política; qualificação e 
promoção na formação e capacitação continuada, conforme 
a NOB/SUAS, NOB-RH/SUAS e PNEP/SUAS. 
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AÇÃO - 2189 PROMOÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

  Tipo Atividade  
Função 08 Assistência Social 
Subfunção 244 Assistência Comunitária 
Produto Pessoa atendida Uni Unidade   
Finalidade Garantir a inclusão a todos os cidadãos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção 
Social local.  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. 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. Aquisição de materiais e 
contratações de serviços necessários para os atendimentos dos usuários dos 
serviços de proteção social. 

 
 
 
 
 
 
Ação 2190 FORTALECIMENTO DO COSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Esfera Social  Tipo Atividade 
Função 08 Assistência Social 
Subfunção 244 Assistência Comunitária 

Meta Física 
Produto Conselho mantido Un. Serviço 
Objetivo Contribuir para a manutenção do conselho municipal de assistência social. Realização 

de pagamento de despesas para a manutenção dos quatro Conselhos Tutelares do 
Município de Centenário. Tendo como ações: despesas com material permanente, 
material de consumo, pequenas reformas estruturais. 
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ANEXO II – ALTERAÇÃO DE AÇÕES 
ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Ação 2112 MANUTENÇÃO E GESTÃO CAD ÚNICO DE PROG. BOLSA FAMÍLIA 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
Esfera  Tipo Atividade  

Função 08 Assistência Social 
Subfunção 244 Assistência Comunitária 
Produto Cadastro ativo de famílias Un. Serviços 
Finalidade  Permitir acesso da população aos programas da rede de serviços 

socioassistenciais por meio de cadastramento social no programa de Cadastro 
Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Manutenção do Cadastro 
ativo de famílias. Famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família e programas 
sociais, realização de assessoramento, capacitação e monitoramento da gestão 
municipal e as unidades operacionais do SUAS para a execução dos serviços, 
projetos e programas no âmbito da Proteção Social Básica, CadÚnico, Programa 
Bolsa Família, BPC na Escola e BPC. 

 

 

Ação 2113 SERVICO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 
  Tipo Atividade  

Função 08 Assistência Social 
Subfunção 244 Assistência Comunitária 

Meta Física 
Produto Família e indivíduos atendidos  Un.  
Finalidade Desenvolver ações de proteção e atendimento integral a famílias e indivíduos.  

Promoção de ações de caráter preventivo e proativo, que busquem desenvolver 
potencialidades das famílias por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários em espaços adequados. Promoção do acesso a benefícios, 
programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo 
para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social; apoio 
as famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de 
cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de 
vivências familiares. 

 

 

Ação 2114 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
Esfera  Tipo  

Função 08 Assistência Social 
Subfunção 244 Assistência Comunitária 
Produto Atendimento realizado   Un Unidade  
Finalidade Desenvolver ações de convivência familiar e comunitária para crianças e 

adolescentes, indivíduos adultos em situação de rua e idosos, através de serviço 
especializado em grupos, realizados em espaços adequados, organizado a partir 
de percursos de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários de 
acordo com o seu ciclo de vida, de forma complementar ao acompanhamento do 
Programa de Atenção Integral à Família – PAIF. Realização de busca ativa para os 
serviços de convivência. Acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades do Bolsa Família e com os programas do serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos com grupos. 
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AÇÃO 2117 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS 

  Tipo Atividade  
Função 08 Assistência Social 
Subfunção 244 Assistência Comunitária 
Produto Servidor Capacitado  Un Unidade 
Finalidade Melhorar o atendimento aos beneficiários dos programas de Assistência Social, 

através da realização de oficinas, seminários, cursos, prestação de serviço de 
palestrantes, realização de eventos, programas de formação continuada, outros 
treinamentos e ações motivacionais voltados para áreas especificam, passagem, 
hospedagem e alimentação, despesas com recursos didáticos e tecnológicos, aluguel 
de espaço físico e estrutura para realização de cursos. 
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