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Entregas em destaque

Governo Federal inicia a distribuição da
vacina

Assinado contrato para a aquisição de mais
100 milhões de doses de vacina contra a
Covid-19

Comitê de crise é criado para coordenar as
ações de combate à Covid-19 no Amazonas

Prorrogados os contratos para manutenção
de serviços em hospitais do Rio de Janeiro

Balanço das mais de 90 obras de
infraestrutura entregues em 2020

Casa Verde e Amarela – sancionada Lei nº
14.118, que institui programa de moradia

Doação de imóvel beneficia 300 famílias
de baixa renda em Santos (SP)

Portaria nº 9, de 11 de janeiro de 2021, do
Ministério do Meio Ambiente, inclui
municípios na lista prioritária para
controle do desmatamento

Ferramenta fornecerá ao público dados
sobre a segurança hídrica do Brasil

Campanha ressalta a importância do
Programa de Aquisição de Alimentos

Saúde Infraestrutura Meio Ambiente

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/01/comeca-a-distribuicao-de-vacinas
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/governo-federal-assina-contrato-para-aquisicao-de-mais-100-milhoes-de-doses-de-vacina-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/comite-de-crise-e-criaddo-para-coordenar-as-acoes-de-combate-a-covid-19-no-amazonas
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/prorrogados-os-contratos-para-manutencao-de-servicos-em-hospitais-do-rio-de-janeiro
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/mais-de-90-obras-de-infraestruturas-entregues-em-2020
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.118-de-12-de-janeiro-de-2021-298832993
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-25.464-de-28-de-dezembro-de-2020-298858834
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-9-de-11-de-janeiro-de-2021-298864602
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/ferramenta-fornecera-ao-publico-dados-sobre-a-seguranca-hidrica-do-brasil
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/campanha-ressalta-a-importancia-do-programa-de-aquisicao-de-alimentos
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Entregas em destaque

Prouni ofertará 162.022 bolsas para a
primeira seleção de 2021

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) repassou a primeira
parcela extra do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae) a municípios,
estados e Distrito Federal. No total, foram
transferidos R$ 394 milhões para entes
federativos de todo o país.

Capacitação no Ministério da Cidadania:
Estão disponíveis no Portal Capacitação
Cidadania 3 novos cursos gratuitos:
“Cadastro Único: conhecer para incluir”;
“Plano e Portal Progredir”; “Proteção social
no SUAS a indivíduos e famílias em situação
de violência e outras violações de direitos:
fortalecimento da rede socioassistencial”.

Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR) orienta novos prefeitos sobre como
acessar recursos federais em caso de
desastres.

Educação Recursos

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noti
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/ministerio-da-cidadania-lanca-novos-cursos-gratuitos
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/mdr-orienta-novos-prefeitos-sobre-como-acessar-recursos-federais-em-caso-de-desastres
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Perspectivas em destaque

No Poder Legislativo, continuam as discussões para a eleição das
Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Após essa eleição, um dos principais projetos deve ser a aprovação da
Lei Orçamentária Anual de 2021.

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) vai liberar R$
829,8 milhões para a continuidade de obras de saneamento
básico em todo o Brasil.

Foram contempladas iniciativas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e de saneamento
integrado. A projeção é que 10,4 milhões de pessoas sejam
beneficiadas por essas obras. Além disso, serão gerados ou mantidos
567,8 mil empregos.

https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/mdr-vai-destinar-r-829-8-milhoes-para-a-continuidade-de-projetos-de-saneamento-basico-por-todo-o-pais


InformeFederativo
O InformeFederativo é um produto elaborado pela Secretaria de Governo da
Presidência da República (SEGOV/PR) para contribuir com os gestores
municipais.

A SEGOV/PR assiste diretamente o Presidente da República na interlocução com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios e tem como principais competências,
dentre outras: (i) subsidiar e estimular a integração dos entes federativos às
políticas públicas, aos planos e aos programas do Governo federal; e (ii) estimular e
apoiar processos, atividades e projetos de cooperação dos entes federativos. A
SEGOV/PR elaborou, junto com outros parceiros, o Guia do Novo Prefeito +Brasil:
conjunto de ORIENTAÇÕES e FERRAMENTAS disponibilizadas pelo Governo e
Parceiros para que a nova prefeita, o novo prefeito e sua equipe façam a gestão
dos primeiros cem dias de mandato de maneira eficiente, responsável e assertiva,
disponível no Portal Federativo.

O objetivo do InformeFederativo é apresentar as principais informações do
Poder Executivo Federal e do Poder Legislativo que impactam o dia a dia dos
municípios.

https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/portalfederativo/guiainicio
https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/portalfederativo
https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br
https://www.gov.br/pt-br
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