
JUNHO DE 2015



Prefeitura Municipal de Mojú
CNPJ/MF- 05.105.135/0001-35

PROJETO DE LEI N° 919/2015 DE 12 DE JUNHO DE 2015.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA DO

MUNICÍPIO DE MOJÚ, ESTADO DO PARÁ,

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Deodoro Pantoja da Rocha, Prefeito Municipal de Mojú: faço saber à população do
município de Mojú, Estado do Pará, e a quem mais possa interessar que, o plenário do
Poder Legislativo deste município aprovou o presente instrumento de Lei e eu o sanciono
contendo as disposições a seguir;

CAPÍTULO l
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Ari. 1°-Nos termos do artigo 165, §2s, da Constituição Federal, Lei Complementam0.101,
de 04 de maio de 2000, bem como, demais legislação pertinente à matéria, as diretrizes
orçamentarias do Município de Mojú, Estado do Pará, para 2016, compreenderá:

I) - as prioridades e metas da administração;

II) - a estrutura e organização dos orçamentos;

III) - as direírizes para elaboração e execução dos orçamentos do
município e suas alterações;

IV) - as disposições relativas à dívida pública municipal;

V) - as disposições relativas às despesas de capital;

VI) - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e
encargos sociais;

Vil) - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

VIII) - as disposições gerais.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
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Art. 2° - Em consonância com o artigo 165, § 2fi, da Constituição Federal, c/c o artigo art
137, Inciso II, § 3° da Lei Orgânica Municipal, as prioridades e metas da Administração
Pública Municipal para o exercício financeiro 2016, atendidas as despesas que constituem
obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e
entidades que integram os orçamentos: fiscal e da seguridade social, são as constantes do
Anexo l desta Lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos na lei
orçamentaria de 2016 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à
programação da despesa.

§ 1°. Na destinação dos recursos relativos a programas sociais, será conferida
prioridade às áreas de Educação, Saúde e Assistência Social.

§ 2°. Ma elaboração da proposta orçamentaria para o exercício 2016 o Poder
Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei a fim de
compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o
equilíbrio das contas públicas.

§ 3° - O Poder Executivo realizará semestralmente, avaliação de resultados
objetívando identificar a eficiência das ações desenvolvidas, concomitantemente o
cumprimento das metas estabelecidas nesta Lei.

§ 4° - O resultado da avaliação realizada no parágrafo anterior será encaminhado ao
Poder Legislativo, trinta dias após o encerramento do semestre, com demonstrativo
da metodologia utilizada, devendo o mesmo ser publicado em locais públicos
oficialmente estabelecidos,

CAPITULO 1 1 1
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3° - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando
à concretização dos objetívos pretendidos, sendo definido por indicadores
estabelecidos no plano plurianual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação de governo;
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III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento
da ação de governo; e,

IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção
das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram
contraprestação díreta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1° - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus
objetivos, sob a forma de atividades ou projetos, especificando os respectivos
valores e metas, bem como as unidades orçamentarias responsáveis pela
realização da ação.

2° - As categorias de programação de que trata esta Lei serão, no projeto de lei
orçamentaria, identificadas por função, programas, subprograma, atividades ou
projetos e respectivos subtítulos com indicação de suas metas físicas,

§ 3° - Os projetos/atividades serão desdobrados em subtítulos exclusivamente para
especificar a localização física integral ou parcial das respectivas atividades e
projetos não podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade dos mesmos e
da denominação das metas estabelecidas:

1 - pessoal e encargos sociais;
2 - juros e encargos da dívida;
3 - outras despesas correntes;
4-investimentos;
5 - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à
constituição ou aumento de capital de empresas; e,
6 - amortização da dívida.

Art. 4° - Os orçamentos: fiscal e da seguridade social, discriminarão a despesa por unidade
orçamentaria, detalhada por categoria de programação em seu menor nível com suas
respectivas dotações, especificando a esfera orçamentaria, a modalidade de aplicação, a
fonte de recursos, o identificador de uso, e os grupos de despesa.

Art. 5° - Os orçamentos: fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos
Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 6° - A lei orçamentaria discriminará em categorias de programação específicas as
dotações destinadas:
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I - às ações descentralizadas de saúde e assistência social;
II - ao pagamento de benefícios da previdência social, para cada categoria de
benefício;
III - ao atendimento de ações de alimentação escolar;
IV - à concessão de subvenções sociais, económicas e subsídios;
V - ao pagamento de precatórios judiciários e de débitos judiciais periódicos
vincendos, que constarão das unidades orçamentarias responsáveis pelos
débitos; e,
VI - às despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial.

Art. 7° - O projeto de lei orçamentaria que o Poder Executivo encaminhará à Câmara
Municipal será constituído de:

I -texto da lei;
II -quadros orçamentários consolidados;
III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a
receita e a despesa na forma definida nesta Lei; e,
IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos
orçamentos: fiscal e da seguridade social.

§ 1° - Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os
complementos referenciados no artigo 22, inciso 111, da Lei n°. 4,320/64, de 17 de
março de 1964, são os seguintes:

I - evolução da receita do Tesouro Municipal, segundo as categorias
económicas e seus desdobramentos em fontes, discriminação;

II - evolução da despesa do Tesouro Municipal, segundo as categorias
económicas e elementos de despesa;

III - resumo das receitas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social,
isolada e conjuntamente, por categorias económicas, e origem dos recursos;

IV - resumo das despesas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social,
isolada e conjuntamente, por categorias económicas, e origem dos recursos;

V - receita e despesa, dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, isolada xt
e conjuntamente, segundo categorias económicas, conforme o Anexo da Lei
n°. 4.320/64, e suas atribuições;

VI - receitas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo III da Lei
n°. 4,320/64, e suas alterações;
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Vli - despesa dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntarnente, segundo Poder e órgão, por elemento de despesa e fonte de
recursos;

- despesa dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, segundo a função, subfunção, programa, subprograma e
elemento de despesa;

IX - recurso do Tesouro Municipal, diretamente arrecadados, nos orçamentos
fiscais e da seguridade social, por órgão;

X - programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino,
nos termos do art. 212 da constituição, e Emenda Constitucional N° 53/2006,
em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de
programação;

XI - programação referente à manutenção das ações em saúde pública
municipal, com aplicação de no mínimo 15% do total de receitas provenientes
de impostos, inclusive de transferências, conforme disposto no inciso III do
Artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

XII - resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de
investimento, segundo órgão, função, subfunção e programa; e,

XIII - despesa dos orçamentos: fiscal e da seguridade social segundo os
programas de governo, com os seus objetivos e indicadores para aferir os
resultados esperados, detalhando por atividade e projetos, com a
identificação das metas, se for o caso, e unidades orçamentarias executoras.

§ 2° - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentaria conterá:

- análise da conjuntura económica do Município e suas implicações sobre a
proposta orçamentaria;

II - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais
agregados da receita e da despesa; e,

III - indicação do órgão que apurará os resultados: primário e nominal,
fins de avaliação do cumprimento das metas fiscais.

§ 3° - O Poder Executivo disponibilizará até 30 (trinta) dias após o encaminhamento
do projeto de lei orçamentaria, podendo ser por meios eletrônícos, demonstrativos
contendo as seguintes informações complementares:
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- os resultados correntes dos orçamentos: fiscal e da seguridade social;

II - os recursos destinados a universalizar o ensino fundamental, de forma a
caracterizar o cumprimento do disposto no artigo 2° da Emenda Constituição
Federal n° 53/2006, de 19 de dezembro de 2006, e demais disposições
legais em vigor, detalhando fontes e valores por categoria de programação;

III - a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, órgão e total,
executada nos últimos três anos, a execução provável em 2015 e o
programado para 2016, com a indicação da representatividade percentual do
total e por Poder em relação à receita corrente líquida, tal como definida na
Lei Complementar n°. 101/2000, demonstrando a memória de cálculo;

IV - a evolução da receita nos três últimos anos, a execução provável para
2015 e a estimada para 2016, bem como a memória de cálculo dos principais
itens de receitas, inclusive as financeiras;

V - o demonstrativo da receita nos termos do artigo 12 da Lei Complementar
n°. 101/2000, destacando-se os principais itens de:

a) - impostos;
b) - contribuições sociais; e,
c)-taxas.

VI - a relação das ações que constituem despesas obrigatórias de caráter
continuado, de que trata o artigo 17, da Lei Complementar n° 101/2000;

§ 4° - Os valores constantes dos demonstrativos previstos no parágrafo anterior
serão elaborados a preços da proposta orçamentaria, explicitada a metodologia
utilizada para sua atualização.

5° - O projeto de lei orçamentaria demonstrará a estimativa da margem de
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para 2016, em valores
correntes e em termos de percentual da receita corrente líquida, destacando-se pelo
menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargos sociais.

Ait 8° - Para efeito do disposto no artigo anterior e observados os parâmetros e diretrizes
estabelecidos nesta Lei, o Poder. Legislativo encaminhará ao Poder Executivo Municipal,
até 15 (quinze) de agosto de 2015, sua respectiva proposta orçamentaria para o exercício
financeiro 2016 a qual servirá para consolidação do projeto de lei orçamentaria.

Art. 9° - Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentaria e de um programa.
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Parágrafo único - A contabilidade do Poder Executivo poderá ser realizada de
formas descentralizada, nos termos das Emendas Constitucionais n° 14, 29 e 31, ou
através de órgão centralizado pela administração.

Art. 10 - As diretrizes fixadas por esta Lei têm a finalidade precípua de permitir que a
administração pública municipal desenvolva suas ações visando promover o equilíbrio das
finanças públicas, ao mesmo tempo possibilitando a formação de poupança interna para
aplicação em investimentos, programas sociais e demais ações previstas no Plano
Plurianual-PPA.

Parágrafo único - O equilíbrio das finanças públicas e a formação da poupança
interna deverão ser alcançados por meio do equilíbrio fiscal, destacando-se, neste,
as seguintes medidas;

I - Incremento da arrecadação, através de:

a) - aumento real da arrecadação tributária;
b) - recebimento da dívida ativa tributária; e,
c) - recuperação de crédito junto aos governos federal e estadual.

II - Controle de despesas, através de;

a) - redução de despesas com custeio administrativo e operacional;
b) - rígido controle das despesas com pessoal e encargos sociais; e,
c) - execução de investimentos dentro da capacidade de reembolso
do Município.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO

MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 11 - A elaboração do projeto, a aprovação e execução da lei orçamentaria de 2016
deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-
se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as
informações relativas a cada uma dessas etapas.

l - entende-se por permitir o amplo acesso da sociedade a todas as
informações relativas a cada uma dessas fases, o processo de definição das
metas e prioridades tendo a participação díreta da sociedade por meio de
audiência pública, quando da elaboração da Lei Orçamentaria anual 2016.
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§ 1° - Os programas que serão estabelecidos na peça orçamentaria para o exercício
financeiro 2016, de natureza corrente e/ou de capital, poderão ser desenvolvidos em
parcerias com órgãos do Governo Estadual e/ou Federal, bem como, conveniados
com organizações de interesse coletivo e social, com ou sem fins lucrativos, nos
termos da legislação vigente.

§ 2° - Em ambos os casos e condições, e salvo motivos de forca maior, quando o
percentual ficará a critério, o Poder Executivo poderá estabelecer contrapartida
financeira até o limite de 20% (vinte por cento) do valor do projeto, programa e/ou
convénio, a ser conveniado, desde que não comprometa as demais metas fiscais
estabelecidas nesta Lei.

Art, 12 - Os Fundos Municipais terão suas receitas e despesas, bem como, suas
vinculações e objetivos, especificadas no Orçamento da Unidade Gestora Central,

§ 1° - Os Fundos Municipais serão gerencíados pelo Prefeito Municipal, podendo
por ato administrativo, serem delegados aos secretários municipais de cada área de
abrangência dos referidos Fundos,

2C1° - A movimentação orçamentaria e financeira das contas dos Fundos Municipais
deverá ser demonstrada também em balancetes apartados da Unidade Gestora
Central.

2°Art. 13 - Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do artigo
desta Lei, observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar n° 101, de 2000 a lei
orçamentaria e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos ou subtítulos de
projetos novos se:

I - tiverem sido -adequadamente contemplados todos os projetos e
respectivos subtítulos em andamento; e,

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a
obtenção de uma unidade completa,

Art, 14 - Na programação da despesa não poderão ser:

I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de
recursos e legalmente instituídas as unidades executoras; e,

II - incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade
orçamentaria,
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Parágrafo Único, Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão
considerados projetos com títulos genéricos ou que tenham constado de leis
orçamentarias anteriores e.serão entendidos como projetos ou subtítulos de projetos
em andamento aqueles cuja execução financeira, até 30 de junho de 2015, não
ultrapassar 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado.

Art, 15-0 Poder Legislativo terá como limites de despesas correntes e de capital em 2016,
para efeito de elaboração de sua proposta orçamentaria, o percentual de 7% (sete por
cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5° do artigo
153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizada no exercício 2015, cujo repasse
ocorrerá nos termos da Emenda Constitucional n0-58/2009, de 23 de setembro de 2009.

Parágrafo único - Caso o valor estabelecido na proposta orçamentaria do Legislativo
para 2016, seja inferior ao efetivamente arrecadado, dos tributos citados no caput
deste artigo, ao final do exercício de 2015, fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a tomar as providências cabíveis para atingir o percentual estabelecido.

Art, 16 - Não poderão ser destinados recursos do Tesouro Municipal para atender a
despesas com:

I - ações que não sejam de competência exclusiva do Município, salvo as
prevista no plano plurianual, mediante convénio; e,

II - pagamento, a qualquer título, inclusive custeados com recursos
provenientes de convénios, a servidor da administração pública municipal,
por serviços de consultoria ou assistência técnica, acordos, ajustes ou
instrumentos congéneres, firmados com órgãos ou entidades de direito
público ou privado, nacionais ou internacionais.

Art. 17 - Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e
para o pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os
cronogramas financeiros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa
das referidas finalidades, exceto se comprovado documentadamente erro na alocação
desses recursos,

Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a destinação, mediante a
abertura de crédito adicional, com prévia autorização legislativa, de recursos de
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais,
sempre que for evidenciada a impossibilidade da sua aplicação original.

Art, 18 - É vedada a inclusão, na lei orçamentaria e em seus créditos adicionais, de
dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades
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privadas sem fins lucrativos, de caráter. educativo, assistencial, recreativo, cultural,
esportivo, de cooperação técnica, assim como aquelas voltadas para o fortalecimento da
base produtiva e ao associativismo municipal, que atendam ao disposto no art. 195, § 3°,
da Constituição Federal.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo, às contribuições estatutárias
devidas às entidades municipalistas, em que o Município for associado.

Art. 19 - É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentaria e em seus créditos
adicionais, a título de subsídios .para empresas privadas, ressalvadas as que exerçam
atividades de utilidade e interesse público ou com notório reconhecimento social desde que
atendam aos requisitos estabelecidos em Lei Municipal específica.

Art. 20 - Poderão ser incluídas na lei orçamentaria ou em seus créditos adicionais,
dotações destinadas a viabilizar:

I - concessão de subvenções económicas para cobertura de déficits de
manutenção das entidades da Administração indireta, desde que atendidas
exigências a serem fixadas em Lei Municipal específica; e,

II - consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por
entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão
com a administração pública municipal, e que participem da execução de
programas nacionais de saúde.

§ 1° - O Poder Executivo poderá consignar na Lei Orçamentaria para o exercício
financeiro 2016, dotações para atender em outros auxílios financeiros a pessoa
física, carente e que comprovadamente residam no município, no limite máximo de
1% (um por cento) do valor total da Receita Tributária Municipal e de transferência,
cuja alocação e repasse obedecerão:

l - alocação da despesa na unidade orçamentaria de assistência social do
município para atendimento à inclusão do cidadão no processo de cidadania,
a pessoa de extrema carência social, para emissão de documentos pessoais
(2° vias), apoio funeral, aquisição de medicamentos não disponibilizados na
rede municipal de saúde, situações de relevância social e de força maior de
pequeno impacto; e,

III - a despesa será realizada mediante declaração expressa pelo
beneficiário, de enquadramento nas situações previstas no inciso anterior.

u
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2C1° - Poderão ainda ser consignados na Lei Orçamentaria relativa ao exercício
financeiro 2016, créditos adicionais para suplementação e anulação de dotações
orçamentaria, por anulações, no .limite máximo de 80% (oitenta por cento),
destinadas aos Poderes; Executivo e Legislativo, cujo ato administrativo obedecerá
ao disposto na Lei Orçamentaria federal n° 4.320/64, de 17 de março de 1964.

§ 3° - O Poder Executivo poderá ainda; consignar na Lei Orçamentaria para o
exercício financeiro 2016, e na unidade orçamentaria de Educação Básica, dotações
para atender em outros auxílios financeiros a pessoa física, no limite máximo de 1%
(um por cento) do valor total da Receita Corrente líquida, cuja alocação e repasse
obedecerão:

l - auxílio a estudante enquadrado em situação de extrema carência social,
inscrito na rede municipal de ensino básico e/ou a estudante na mesma
situação, que cursar ensino superior com vista o melhoramento da
qualificação da mão-de-obra local e de interesse do município.

Art, 21 - Nos termos dos Artigos 4°, Inciso l, Alínea "b", 9° e 31, Inciso II, § 1° da Lei
Complementar n° 101/2000, o Poder Executivo, em cumprimento das Metas de resultado
primário ou nominal, promoverá, por ato próprio, os montantes necessários nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, em percentual
necessário ao equilíbrio da execução orçamentaria, excetuando-se as despesas vinculadas
ao Ensino Fundamental e Saúde.

Art. 22 - Conterá a lei orçamentaria para exercício financeiro 2016, reserva de contingência
em montante equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) e no máximo de 5% (cinco por
cento) da receita corrente líquida, objeto do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida,
destinados ao atendimento de eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo Único - Para efeito desta Lei, se entende como eventos fiscais
imprevistos, a despesa diretamente relacionada ao funcionamento e manutenção
dos serviços da administração Pública Municipal não orçada ou orçada a menor,

Ari. 23 - Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos de convénios,
operações de crédito e outros, só serão executados e utilizados se ocorrer o seu ingresso ,
no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado. ^
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Parágrafo Único - Os recursos vinculados, oriundos de convénios e operações de
crédito, não serão considerados na apuração do excesso de arrecadação para fins
de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais.

Art. 24 - As renúncias de receita, estimadas para o exercício financeiro de 2016, são as
constantes do Anexo de Metas Fiscais - Demonstrativo VII, desta lei, e serão consideradas
para efeito de cálculo do orçamento da receita.

Art. 25 - A lei orçamentaria poderá conter autorização para;

I - efetuar desdobramento dos elementos de despesa para atendimento das
necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentaria;

II - remanejamento de dotações de um elemento de despesa para outro,
dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais; e,

III - abertura de crédito suplementar, nos termos do artigo 7° da Lei Federal
n° 4.320/64, utilizando como fontes de recursos o excesso de arrecadação,
anulação de saldos de dotações orçamentarias, e superavit financeiro do
exercício anterior.

Art. 26 - Os instrumentos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o
detalhamento estabelecido na lei orçamentaria.

§ 1° - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de
motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos
cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades e dos
projetos.

§ 2° - Os decretos de abertura de créditos suplementares autorizados na lei
orçamentaria serão submetidos pelos dirigentes dos órgãos ao Prefeito Municipal,
acompanhados de exposição de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos
efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução das atividades, dos
projetos e respectivos subtítulos atingidos e das correspondentes metas.

§ 3° - o projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional.

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as
exposições de motivos de que tratam os §§ 1° e 2° deste artigo conterão a
atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo
com a classificação de que trata o artigo 7°, § 1°, inciso VI, desta Lei;

— —• —
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CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art, 27 - Obedecidos os limites estabelecidos em Lei, o Município poderá realizar
operações de crédito ao longo do exercício de 2016, destinado a financiar despesas de
capital previstas no orçamento. •

Art. 28 - As operações de crédito deverão constar da Proposta Orçamentaria e autorizadas
por lei específica.

Art. 29 - A verificação dos limites da dívida pública serão feitas na forma e nos prazos
estabelecidos na Lei Complementar n° 101/2000, de 04/05/2000 (LRF).

Art, 30 - O Orçamento do Município abrigará obrigatoriamente recursos destinados ao
pagamento dos serviços da dívida municipal, e ao Poder Judiciário, quando for o caso,
para o cumprimento da Constituição Federal de 1988, no que dispõe o artigo 100 e seus
parágrafos.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS

DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art, 31 - Os Poderes: Executivo e Legislativo do Município terão como limites na
elaboração de suas propostas orçamentarias, para gastos com pessoal e encargos sociais,
a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em abril
de 2015, projetada para o exercício de 2016, considerando os eventuais acréscimos legais,
inclusive revisão geral, a serem concedidos aos servidores públicos municipais, alterações
de planos de carreira, bem como, admissões, para preenchimento de cargos, em
conformidade com o disposto no art. 34 desta Lei, respeitado em todo caso o disposto no
art. 19, da Lei Complementar n° 101/2000 e no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 32 - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração,
publicará, até 31 de outubro de 2015, tabela com os totais, por níveis, de cargos efetivos,
comissionados e funções de confiança, integrantes do quadro geral de pessoal,
demonstrando, por unidade administrativa, os quantitativos de cargos efetivos vagos e
ocupados por servidores efetivos e temporários, e os quantitativos de cargos em comissão
e funções de confiança, vagos e ocupados por servidores com e sem vínculo com a
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Administração Pública Municipal, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e
indicando as respectivas variações percentuais.

§ 1° - O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo,
mediante ato próprio do Presidente da Câmara.

§ 2° - Os cargos transformados após 31 de outubro de 2015, em decorrência de
processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores públicos, serão
incorporados à tabela referida neste artigo,

§ 3° - A contratação temporária ocorrerá nos termos do disposto no Art. 37 da
Constituição Federal, cujo quantitativo e vencimentos de pessoal efetivo
estabelecido deverão constar do Plano de Cargo, Carreira e Salários do Município.

§ 4° - Na hipótese do quadro de pessoal, em caráter temporário, ultrapassar o limite
estabelecido no parágrafo anterior, o chefe do Poder Executivo deverá explicitar as
razões, as quais, sob pena de reversão dos valores pagos, não deverão contrariar o
disposto no artigo 37 da Constituição federal de 1988.

Art. 33 - No exercício de 2016, observado o disposto no art. 169 da Constituição e no art.
35 desta Lei, somente poderão ser admitidos servidores se, cumulativamente:

- existirem cargos e empregos públicos vagos a preencher, demonstrados
na tabela a que se refere o art. 31, considerados os cargos transformados,
previstos no § 2o do mesmo artigo, bem como aqueles criados de acordo
com o art. 33, desta Lei, ou se houver vacância, após 31 de outubro de 2015,
dos cargos ocupados constantes da referida tabela;

II - houver prévia dotação orçamentaria suficiente para o atendimento da
despesa; e,

III - for observado o limite previsto no art. 30 desta Lei.

Art. 34. No exercício de 2016, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa
houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei
Complementar n°. 101/2000, de 04/05/2000, exceto para o caso previsto na Lei Orgânica
Municipal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes
interesses públicos que ensejem.situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a
sociedade.
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Parágrafo único - A autorização para a realização de serviço extraordinário, no
âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de
exclusiva competência do Prefeito Municipal ou a quem este delegar competência.

Ari. 35 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1o, inciso II, da Constituição
Federal, observada as disposições no inciso l do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as
concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos,
empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou
contratações de pessoal a qualquer título, constantes de anexo específico da lei
orçamentaria.

§ 1° - O anexo previsto no caput deste artigo conterá a quantificação e o valor das
admissões ou contratações, bem como o valor referente às demais alterações
propostas.

§ 2° - O chefe do Poder Executivo promoverá revisão salarial envolvendo toda a
categoria funcional, quando julgar necessário, desde que, no período de janeiro a
abril de 2016, com vista a promover recuperação de perda salarial e/ou aumento
espontâneo da remuneração dos servidores da Prefeitura Municipal.

§ 3° - O procedimento, caput do parágrafo anterior, será adotado pelo chefe do
Poder Legislativo Municipal,'nas mesmas condições, respeitados os limites legais
estabelecidos na legislação em vigor.

Art. 36 - O disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar no 101/2000, de 04/05/2000,
aplica-se exclusivamente para fins- de cálculo do limite da despesa total com pessoal,
independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Parágrafo Único - Não se consideram como substituição de servidores e
empregados públicos, para efeito do'caput deste artigo, a contratação de pessoal
por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, efetuada por força de lei ou de decisão judicial, e os contratos de
terceirização relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente;

\l'
- sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que "

constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de
regulamento;
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II - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de
cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa
disposição legal em contrário, ou seja, relativa a cargo ou categoria extintos
total ou parcialmente; e,

III - não caracterizem relação direta'de emprego.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES

NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 37 - O projeto de lei que venha conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza
tributária só será aprovado se atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar n°
101/2000, de 04/05/2000.

Art. 38 - Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentaria poderão ser
considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das
contribuições que sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara
Municipal.

§ 1° - Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentaria:

I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e
especificada a receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das
propostas e seus dispositivos; e,

II - será apresentada programação especial de despesas condicionadas à
aprovação das respectivas alterações na legislação.

§ 2° - Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente
aprovadas, até o final do exercício em curso, o Prefeito Municipal, para não permitir
a integralização das fontes de recursos não autorizadas, deverá suprimir, mediante
decreto, até o 5° (quinto) dia útil do exercício de 2016, observados os critérios a
seguir relacionados, para aplicação sequencial obrigatória e cancelamento linear,
até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita:

I - de até 100% (cem por cento) das dotações relativas aos novos projetos;

II - de até 60% (sessenta por cento) das dotações relativas aos projetos em
andamento; e,

III - de até 25% (vinte e cinco por cento) das dotações relativas às ações de
manutenção.
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§ 3° - O Poder Executivo procederá, mediante decreto, a ser publicado no prazo
estabelecido no parágrafo anterior, a troca das fontes de recursos condicionadas
constantes da lei orçamentaria sancionada, cujas alterações na legislação foram
aprovadas antes do encaminhamento do respectivo projeto de lei para sanção,
pelas respectivas fontes definitivas.

§ 4° - Aplica-se o disposto neste artigo às propostas de alteração na destinação das
receitas.

• CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39 - O Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 (trinta) dias após a publicação
da Lei Orçamentaria Anual, a programação financeira e o cronograma anual de
desembolso mensal para suas unidades gestoras.

Parágrafo único - O desembolso dos recursos financeiros, correspondentes aos
créditos orçamentários e adicionais consignados ao Poder Legislativo, será efetuado
até o dia 20 (vinte) de cada mês, sob a forma de duodécimos.

Art. 40 - Caso seja necessária à limitação de empenho das dotações orçamentarias e da
movimentação financeira para atingir a meta de arrecadação com vista atingir o resultado
primário desta Lei, conforme determinado pelo artigo 9° da Lei Complementar n° 101/2000,
será fixado, separadamente, percentual de limitação para o conjunto de "projetos" e de
"atividades e operações especiais1', calculado de forma proporcional à participação de cada
Poder no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentaria de 2016, excluídas;

I - as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais de
execução;

II - despesas com ações vinculadas às funções saúde, educação e
assistência social, não incluídas no inciso l; e,

III - atividades do Poder Legislativo.

§ 1° - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder
Executivo informará ao Poder Legislativo,'até o vigésimo dia do mês subsequente
ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de
receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e
da movimentação financeira.
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§ 2° - O Poder Legislativo com base na informação de que trata o § 1°, deverá
publicar ato, até o final do mês subsequente ao encerramento do respectivo
bimestre, estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e movimentação
financeira em cada um dos conjuntos de despesas mencionados no capuf deste
artigo.

Art. 41 - Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrantes dos
orçamentos: fiscal e da seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas, serão
devidamente classificadas e contabilizadas no caixa único da Prefeitura no mês em que
ocorrer o respectivo ingresso.

Art. 42 - Sob pena de reversão dos recursos, o Ordenador do Poder Executivo e, Poder
: Legislativo, no termos do Artigo 74, da Constituição Federal, Lei Orçamentaria n°.
4.320/1964, Lei Complementar n°. 101/2000 e demais alterações vigentes, efetuará as
despesas mediante abertura e tramitação de processo administrativo específico, procedida
de recomendação da Unidade de Controle Interno, sem prejuízos dos demais
procedimentos obrigatórios.

§ 1° - O chefe de Unidade de Controle, somente recomendará a realização da
despesa mediante a existência de dotação orçamentaria e disponibilidade de caixa

' ou quando for o caso, a receita provável de realização.

§ 2° - Os atos administrativos, financeiros e contábeis serão nulos de pleno direito
se procedidos sem comprovação e suficiente disponibilidade de dotação
orçamentaria e financeira, nos termos parágrafo anterior.

§ 3° - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentaria e
financeira efetivamentp ocorrida, bem como, patrimonial, sem prejuízo das
responsabilidades e providências-caput deste artigo.

. /

Art. 43 - O Poder Executivo dévecá atender, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data de recebimento, as solicitações de informações encaminhadas pelo
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, relativas a
aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer categoria de programação ou item de
receita, incluindo eventuais desvios-em relação aos valores da proposta que venham a ser
identificados posteriormente ao encaminhamento do projeto de lei orçamentaria,

Praça da Mariz, SN, Bairro Centro, CEP: 68.450-000 - Mojú - Pará



Prefeitura Municipal de Mojú
CNPJ/MF - 05.105.135/0001-35

Art. 44 - Se o projeto de lei orçamentaria não for sancionado pelo Chefe do Poder
Executivo até 31 de dezembro de 2015 a programação dele constante poderá ser
executada para atendimento das seguintes despesas;

I - pessoal e encargos pessoais;

II - pagamento de benefícios previdenciáríos a cargo do Instituto de
Previdência Municipal;

III - pagamento de serviço da divida;

IV - pagamento de despesas decorrentes de contratos e convénios
publicados até 31 de dezembro de 2015;

V - programa de duração continuada;

VI - assistência social, saúde e educação;

Vil - manutenção das atividades; e,

- sentenças judiciais transitadas em julgado.

Art. 45 - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou
utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentarias aprovadas na Lei Orçamentaria
de 2016 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação,
transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de
alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática,
expressa por categoria de programação, conforme definida no art. 5°, desta Lei.

Parágrafo Único - A transposição, transferência ou remanejamento não poderá
resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentaria
de 2016 ou em seus créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste
na classificação funcional. ,

Art. 46 - Os órgãos responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais
aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada
elemento de despesa e fonte de recurso.

Parágrafo único - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários será
efetivada mediante decreto do Chefe do Poder Executivo em conformidade disposto
ao artigo. 167, § 2°, da Constituição Federal de 1988.

Praça da Mariz, SN, Bairro Centro, CEP: 68.450-000 - Mojú - Pará



Prefeitura Municipal de Mojú
CNPJ/MF-05.105.135/0001-35

Art. 47 - Para fins de acompanhamento e controle, os órgãos da Administração pública
municipal submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação
da Unidade de Atendimento Jurídico do Município, antes do atendimento da requisição
judicial, observadas as normas e orientações a serem baixadas por aquela unidade.

Art. 48 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer
título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Legislativo Municipal e do Tribunal de Contas
dos Municípios com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os
quais receberam os recursos.

Art, 49 - A Administração Municipal envidará todos os esforços possíveis no sentido de
criar estrutura adequada para apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de
cada ação, possibilitando a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentaria,
financeira e patrimonial, em cumprimento ao disposto no art. 4°, inciso l, alínea "e", c/c o
art. 50, § 3°, da Lei Complementar Federal n°. 101/2000.

Parágrafo único - Para assegurar o cumprimento do disposto no caput deste artigo o
Poder Executivo Municipal deverá estabelecer mediante aio administrativo próprio
normas relativas ao controle de custo e avaliação do resultado dos programas
financiados com os recursos do orçamento.

Art. 50 - Integram esta Lei, em atendimento ao disposto nos §§ 1°, 2° e 3°, do art. 4o da Lei
Complementar n° 101/2000, de 04/05/2000, o Anexo II, com as Metas Fiscais, constituído
dos demonstrativos l a VIII, e o Anexo III, contendo a demonstração dos Riscos Fiscais.

Art. 51 - Este instrumento entra em vigor na data de sua publicação revogando as
disposições em contrário.

Mojú - Pará, Gabinete do Prefeito, aos doze dias do mês de junho de dois mil e quinze.

Pré
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Órgão; 01 - Câmara Municipal

Função; 01 - Legislativa

Subfunção; 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - Legislativo em Ação
Atuar em todos os níveis junto a administração municipal com vista a possibilitar controle social
e transparência na gestão publica, Poder Legislativo poderá promover a adequação do espaço físico
em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição oe mobiliário em geral,
material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, oojetívando o atendimento das metas, o
Legislativo Municipal viabilizará a qualquer tempo, seminários, palestras e/ou cursos de
capacitacao e qualificação de servidores, bera como, assessores e técnicos, Atividades da câmara
Municipal: Garantir a manutenção permanente das aíiyídades administrativas do Poder Legislativo
com processamento da folha de pagamento e encargos sociais, atívídades do plenário com tramitação,
análise e aprovação de çroietos de leis, bem como, todo e quaisquer matérias de interesse da
sociedade de Hoju, A unidade orçameníáríacâmara Municipal poderá promover a adequação do espaço
físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário eu
geral, material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objeíivos estabelecidos neste plano, objetivando o atendimento das netas, podendo
aonda ainda, a qualquer tempo viabilizar, seminários, palestras e/ou cursos de capacitaçao e
qualificação de servidores, bem como, assessores e técnicos, bem como, aos vereasdores e
vereadoras com vista a assegurar o exercício do mandato com eficiência e eficácia, Trata-se de
atividades a ser desenvolvidas diariamente e anualmente no decorrer de cada exercício financeiro

Açáo,,,,,; 0001 - Manutenção da câmara Municipal: desenvolver, dentre outras, todas as atividades
Descrição; Manutenção da câmara Municipal: Desenvolver, dentre outras, todas as

atividades administrativas de caráter finalistico, apoio administrativo e/ou
de gestão de políticas publicas e, quando for o caso, de operações especiais,
em atendimento às especificações e diretrízes constantes da descrição do
programa da Unidade Orçamentaria, objeto deste instrumento orçamentário,
Garantir a permanente manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal
no que tange ao processo administrativo relacionado à sistematização da folha
de pagamento e encargos sociais dos servidores, asseio e conservação dos bens
de.uso comum, bem como, dos equipamentos e material permanente; Promover com
agilidade a tramitação de instrumento de lei e/ou qualquer de interesse do
Poder Executivo Municipal; Promover a adequação de espaço físico a título de
reforma, ampliação e/ou construção quando necessário for, bem como, aquisição
de veículos, material de uso comum e/ou equipamentos e materiais permanente,
Promover palestras, seminários e/ou cursos de capacitaçao e qualificação do
servidor com vista, a possibilitar o atendimento amçliado e qualificado â toda
população do município, Viabilizar parcerias na rorma da legislação vigente
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com órgão do governo federal, estadual e/ou quaisquer organizações sociais
para desenvolvimento de açoes e projetos de modo a assegurar o desenvolvimento
económico e social no município possibilitando melhores condições de vida a
população, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
caoa exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias
(100) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Unidade de medida; Ativídade Quantidade 2016; 12
Valor total: 4.011,230,00

Subfunção: 032 - Controle Externo

Programa; 0001 - Legislativo em Ação
Atuar em todos os níveis junto a administração municipal com vista a possibilitar controle social
e transparência na gestão publica, Poder Legislativo poderá promover a adequação do espaço físico
em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral,
material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetívos estabelecidos neste plano, objetivando o atendimento das metas, o
Legisjativo Municipal viabilizará a qualquer tempo, seminários, palestras e/ou cursos de
capacjtacao e qualificação de servidores, bem coi^ assessores e técnicos, Atividades da Câmara
Municipal; Garantir a manutenção permanente das atividades administrativas do Poder Legislativo
com processamento da folha de pagamento e encargos sociais, atividades do plenário com tramitação,
análise e aprovação de proietos de leis, bem como, todo e quaisquer matérias de interesse da
sociedade de Moju, A unidade orçamentáriacámara Municipal poderá promover a adequação do espaço
físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em
geral, material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, Objetivando o atendimento das metas, podendo
aonda ainda, a qualquer tempo viabilizar, seminários, palestras e/ou cursos de capacitaçao e
qualificação de servidores, bem como, assessores e técnicos, bem como, aos vereasdores e
vereadoras com vista a assegurar o exercício do mandato com eficiência e eficácia, Trata-se de
atividades a ser desenvolvidas diariamente e anualmente no decorrer de cada exercício financeiro
do quadriénio,

Ação,,,,,: 0002 - Controle Interno: Garantir a manutenção das atividades relacionadas ao processo
Descrição: Controle Interno; Garantir a manutenção das atividades relacionadas ao

processo de controle interno do Poder Legislsativo, bem como, acões de
acompoanhamento e fiscalização da execução orçamentaria por parte oo Poder
Executivo municipal a partir de solicitaçõ 'de esclarecimentos e/ou de
documentos fiscais com vista a assegurar a execução orçamentaria com foco no
controle social efetivo, Promover a adequação oe espaço físico a título de
reforma, ampliação e/ou construção quando necessário for, bem como, aquisição
de veículos, material de uso comum e/ou equipamentos e materiais permanente,
Trata-se de atividades a ser desenvolvidas diariamente e anualmente no
decorrer de cada exercício financeiro do quadriénio, Trata-se de atividades,
cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos
das Leis de oireírizes orçamentarias (LDO).e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,
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Unidade de medida! Atividade Quantidade 2(116: 12
Valor total; iO.6SS.Ofi

Subfunção; 131 - Comunicação social

Programa; 0001 - Legislativo em Açáo
Atuar em todos os níveis junto a administração municipal com vista a possibilitar controle social
e transparência na gestão publica, Poder Legislativo poderá promover a adequação do espaço fisíco
em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral,
material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação' de pessoal objetivando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, Oojetivando o atendimento das metas, o
Legislativo Municipa] viabilizará a qualquer tempo, seminários, palestras e/ou cursos de
capacitacao e qualificação de servidores, bem como, assessores e técnicos, Atividades da câmara
Municipal: Garantir a manutenção permanente das atiyídades administrativas do Poder Legislativo
com processamento da folha de pagamento e encargos sociais, aíividades do plenário com tramitação,
análise e aprovação de proietos de l.eis, bem como, todo e quaisquer matérias de interesse da
sociedade de Moju, A unidade orçamentáriacâmara Municipal poderá promover a adequação do espaço
fisíco em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição oe nobiliário em
geral, material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetívando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, Objetivando o atendimento das metas, podendo
aonda ainda, a qualquer tempo viabilizar, seminários, (palestras e/ou cursos de capacitacao e
qualificação de servidores, bem como, assessores e técnicos, bem como, aos vereasdores e
vereadoras com vista a assegurar o exercício do mandato com eficiência e eficácia, Trata-se de
atividades a ser desenvolvidas diariamente e anualmente no decorrer de cada exercício financeiro
do quadriénio,

Ação,,,,,; 0003 - Publicidade do Poder Legislativo; Desenvolver, dentre outras, todas as ativijade
Descrição; Publicidade do Poder Legislativo: Desenvolver, dentre outras, todas as

atividades administrativas de caráter finalístíco, apoio administrativo e/ou
de gestão de políticas públicas e, quando for o caso, de operações especiais,
em atendimento às especificações e diretrizes constantes dá descrjçao do
programa da Unidade Orçamentaria, objeto deste instrumento orçamentado,
Promover a adequação de espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou
construção quando necessário for, bem como, aquisição de veículos, material de
uso comum e/ou equipamentos e material permanente, e ainda, se necessário for,
contratação de pessoal qualificado e com experiência para o trabalho de
comunicação social e divulgação dos aios e fatos do ordenador responsável pela
unidade orçamentaria, Havendo necessidade viabilizar a realização de
palestras, seminários e/ou cursos de capacitacao e qualificação do servidor
com vista a possibilitar o atendimento ampliado e qualificado a toda população
do município, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financeiro, nos termos das LeiYde diretrizes orçamentarias
(LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Unidade de medida: Atividade Quantidade 2016; 12
Valor total: 70,W,00
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TOTAL DO ÓRGÃO,,,,,,,,,,., Valor 2016 4,152,540,00

Órgão; 02 - Gabinete do Prefeito

Função; 04 - Administração

subfunção; 122 - Administração Geral

Programa; 0002 - coordenação Suoerior com Foco no Planejamento Participativo
Promover com planejamento e avaliação o desenvolvimento de açoes do Poder Executivo possibilitando
o atendimento de forma ampliada e com qualidade ao cidadão, Para consecução dos objetivos do
programa era questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação
técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com
organização nacionais e/ou internacionais,

Ação,,,,,; 0004 - Gabinete do Prefeito (Atividades Administrativas); garantir a manutenção periane
Descrição; . Gabinete do Prefeito -(Atividades Administrativas); garantir a manutenção

permanente das ativídades administrativas do Gabinete do Prefeito municipal,
no que tange ao processo de planejamento, coordenação, execução e avaliação de
resultado oa atividades ;das Unidades orçamentarias do Poder Executivo
municipal em todos os níveis, Garantir 'o .acompanhamenton o quetange ao
processo administrativo relacionado à sistematização da folh de pagamento e
encargos sociais dos servidores, asseio e conservação dos bens de uso comum,
bem como, dos equipamentos e matéria] permanente; Promover a adequação de
espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou construção quando necessário
for, bem como, aquisição de veículos, material de uso comum e/ou equipamentos
e materiais permanente, Promover palestras, seminários e/ou cursos de

• capaçitaçao e Qualificação do servidor com vista a possibilitar o atendimento
ampliado e qualificado a toda população, do município, Víabíljzar espaço
físico, mobiliário em geral, e se necessário for, aquisição de veículos e/ou
equipamentos tecnológicos com vista possibilitar o desenvolvimento de
atividades administrativas e operacionais pela chefia de Gabinete enquanto
unidade básica de apoio logístico ao Gabinete do Prefeito e Gabinete do
vice-jrefeito, t Assegurar ,na forma da legislação em vigor a manutenção da
Residência oficial do Prefeito mediante fornecimento do material de uso comum,
alimentícios e/ou material permanente, dentres necessários ao funcionamento
das aíívidades de interesse público do município, Garantir a manutenção dos
convénios até então formulados com entidades e buscar viabilizar novas
parcerias cora Órgãos do Governo Federal e/ou Estadual, bme como, organizações
sociais para execução de grande obras e/ou aquisição de maquinas, oens
duráveis, ou ainda, equípamedntos tecnológicos, dentre outras, possibilitando
alavancar o crescimento económico com sustentabilidades no município
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Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeirOj nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias (100) e Leis
Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto oo presente
instrumento,

Unidade de medida: Atividade Quantidade 2016: 12
Valor total: 1,514,460,00

Ação,,,,,: 0005 - Publicidade do Poder Executivo: Desenvolver, dentre outras, todas as atividades
Descrição; publicidade do Poder .Executivo: Desenvolver, dentre outras, todas as

atividades administrativas de caráter fínalístico, apoio administrativo e/ou
de gestão de políticas públicas e, quando for o caso, de operações especiais,
em atendimento às especificações e diretrizes constantes da descrição do
programa da Unidade Orçamentaria, objeto desie instrumento orçamentado.
Garantir a promoção permanente do processo de publicidade do Poder Executivo
Municipal no que tange a publicação dos atos e fatos da administração
municipal em todos os níveis, dando publicidade nos meios de comunicação,
independente da natureza, A comunicação social do Poder Executivo ocorrerá de
forma permanente no decorrer de cada exercício financeiro com vista a
possibilitar que a sociedade possa conhecer e entender o processo
administrativo relacionado a execução orçamentaria, financeira, contabil e
patrimonial, bem/omo, visualizar os resultados estabelecidos em metas. A
unidade orçamentaria da administração municipal poderá promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a
aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento da
demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, Objetivando o atendimento' das metas, a
administração municipal viabilizará a qualquer tempo, seminários, palestras
e/ou cursos de capaciiaçao e qualificação de servidores, bem como, assessores
e técnicos, Proporcionar agilidade na comunicação com a popujaçao e informar
sobre as açoes e serviços desenvolvidos pela administração municipal a agentes
internos e externos, bem como a realização de aíividades institucionais,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: 12
Valor total: 189,643,00

Função; 08 - Assistência social

subfunçào: 122 - Administração Geral

Programa: 0002 - Coordenação suçeríor com Foco no Planejamento Participativo
Promover com planejamento e avaliação o desenvolvimento de açoes do Poder Executivo possibilitando
o atendimento de forma ampliada e com qualidade ao cidadão, Para consecução dos objetivos do
programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação
técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Hunidpios, e ainda, com
organização nacionais e/ou internacionais,

Ação,,,,,; 0006 - Benefícios Sociais a ex-preeitos (Manutenção): Garantir a permanente manutenção
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Descrição; Benefícios Sociais a ex-preeitos (Manutenção); Garantir a permanente
manutenção da açao referente à concessão de benefícios sociais aos
ex-prefeitos do município, mediante o repasse mensal na forma da legislação
vigente, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada
exercício financeiro, nos termos das leis de diretrízes Orçamentarias (IDO) e
Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao (juadriêmYobjeto do presente
instrumento,

Quantidade 2016; 12
Valor total; 129,250,00

Função; 9? - Reserva de Contingência

Subfunção; 999 - Reserva de contingência

programa; 0020 - Reserva de Contingência
Garantir a manutenção de riscos fiscais imprevistos e/ou passivos contingente na forma da
Legislação vigente,

Ação,,..,: 0112 - Reserva de Contingência; garantir dotação orçamentaria com vista a possibilitar
Descrição; Reserva de Continqênda; garantir Cotação orçamentaria com vista a

possibilitar a cobertura, se necessário for, de riscos fiscais imprevistos
e/ou passivos contingentes,

Unidade de medida; Proíeto Quantidade 2016; l
Valor total: 1.937.235,00

TOTAL DO ÓRGÃO,, ,, ,,,,,,,, Valor 2016

Órgão; 03 - Gabinete do Vice Prefeito

Função; 04 - Administração

Subfunção; 122 - Administração Geral

003 - Apoio Administrativo a Gestão municipal
Ativídades do Gabinete do Prefeito; consiste no apoio administrativa à gestão municipal em todos
os níveis, podendo o atendimento decorrer pela ausência do Prefeito Municipal e/ou ea acões
desenvolvidas em parcerias com unidades orçamentarias diversas do Poder Executivo Hunicioal. A
unidade orçamentaria poderá promover a adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação
e/ou construção, bera como, a aquisição de mobiliário eia geral, material de uso comum para o
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atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabejecidos neste plano, Objetiyaiido o atendimento das metas, a administração municipal
viabilizará a qualquer tempo, sefflinárjoS[ palestras e/ou corsos de capacitaçao e qualificação de
servidores, bem como,, assessores e técnicos diversas do Poder Executivo Municipal vinculados a
esta Unidade Orçamentaria,

Ação,,,,,; 0008 - Gabinete do Vice Prefeito
Descrição; Gabinete do Vice Prefeito

; Desenvolver, dentre outras, todas a
; Desenvolver, dentre outras, todas
finalístico, apoio administrativo

administrativas
„ administrativas
as atividades administrativas de çaráter .. ,
e/oo de gestão de políticas públicas e, quando for o caso, de operações
especiais, em atendimento às especificações e diretrizes constantes da
descrição do programa da Unidade Orçamentaria, objeto deste instrumento
orçamentário, Ha aoséncia do Prefeito e/oo enqoanto onidade de apoio
logístico, assegurar a manutenção das atividades do Poder Executivo Municipal
no que tange ao processo administrativo de coordenação geral, cumprindo todas
prerrogativas do ordenador central na forma da Legislação em vigor,
Assegurar o processo de adequação de espaço físico a título de reforma,
ampliação e/ou construção quando necessário for, bem como, aquisição de
veicolos, material de oso comum e/ou eqoipamentos e materiais permanentes,
Promover palestras, seminários e/ou cursos de capaçitaçao e goalificaçao do
servidor com vista a possibilitar o atendimento ampliado e qualificado a toda
popu|açao do município, viabilizar parcerias na forma da legislação vigente
côa órgão do governo federal, estadual e/oo quaisquer organizações sociais
para desenvolvimento de açoes,e projetos de modo a assegurar o desenvolvimento
económico e social no. município possibilitando melhores condições de vida a
população, Trata-se de aíividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias
(IDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Quantidade 2016; 12
Valor total; 4Í2,440,00

TOTAL DO ÓRGÃO.,,.M,,,.., Valor 2016 432,440,00

Órgão; 04 - Procuradoria Geral do Município

Função; 04 - Administração

Subfonção; 091 - Defesa da ordem Jurídica

Programa; 0004 - Procuradoria (Ação jorídica focada no Cidadão)
Atividades administrativas; A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao de apoio
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administrativo relacionada ao processo jurídico focada no atendimento ao cidadão e nas
necessidades da administração municipal, poderá promover a adequação do espaço fisico em caráter
de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de
uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos
objetívos estabelecidos neste plano,Promoverá quando necessário for a revisão de l e i s , códigos e
demais instrumento normativos com vista a assegurar o ordenamento com base nos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade, dentre outras
atividades afins,

Ação,,,,,; 0009 - Procuradoria Geral Atividade administrativa); Desenvolver, dentre outras, todas
Descrição; Procuradoria Geral Atividade administrativa): Desenvolver, dentre outras,

todas as atividades administrativas de caráter finalístico, apoio
administrativo e/ou de gestão de po]íticas públicas e, pando for o caso, de
operações especiais, em atendimento às especificações e diretrizes constantes
da descrjçao do programa da Unidade Orçamentaria, objeto deste instrumento
orçamentário. Promover o acompanhamento jurídico permanente de todos e
quaisquer projetos, programas e/ou açoes que resulte na execução orçamentaria,
assegurando o cumprimento dos Princípios Constitucionais da Legalidade,
Moralidade, imparcialidade, igualdade e Publicidade, Oe modo não menos
importante, promover a analise permanente das leis municipais, tais como:
Código Trioutário (com vista a adequá-lo à Lei complementar n6 116/2006 e
demais dispositivos vigentes). Código Ambiental Municipa] (de modo a
comjatibjlizá-lo com à legislação estadual e federal em vigor), código de
Vigilância Sanitária (com vista a melhorar a qualidade no transporte,
armazenamento e condicionamento dos alimentos comercializados no municípjo),
Plano de Cargos Carreiras e Salários dos servidores Municipal (com vista
avaliar variáveis atualmente constantes em folha de pagamento), Regime
jurídico único (com vista a adequar comportamentos e condutas dos servidores),
Denais legislação vigente a muito sem revisão consideradas fora dos padrões
atualmente adofados no País, Acompanhar e analisar a execução orçamentaria e
financeira, emitindo parecer e recomendações com vista assegurar o ordenamento
cora equilíbrio fiscal e cumprimento de limites constitucionais, bem como,
metas físicas previstas objeto do presente instrumento, Assegurar o processo
de adequação de espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou construção
quando necessário for, bem como, aquisição de veículos, material de uso comum
e/ou equipamentos e materiais permanentes necessários ao atendimento das
demandas estabelecidas para a .Unidade Orçamentaria, Promover palestras,
seminários e/ou cursos de capacitaçao e qualificação do servidor com vista a
possibilitar o atendimento ampliado e qualificado a toda população do
município,, Trata-se de atívidades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes orçamentarias
(100) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Quantidade 2016; 12
Valor total: 275,666,00

TOTAL 00 ÓRGÃO,M,,,,,.... Valor 2016 275,666,00
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Órgão; OS - Sec, Municipal de Controle intedrno

subfunção: 124 - Controle interno

Programa; 0005 - Controle interno
Promover o acompanhamento das ações internas do Poder Executivo municipal, sobretudo, sobre ações
relacionadas a execução, financeira, contábil e patrimonial, buscando assegurar o controle fiscal
e equilíbrio fiscal do Poder Executivo, Buscar garantir que o atendimento seja efetivo e de forma
ampliada e ainda com qualidade ao cidadão, Para consecução dos objetivos do programa em Questão a
unidade orçamentaria municipal poderá a qualquer tempo promover a adequação do espaço risico em
caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição oe mobiliário em geral,
material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, dentre outras atividades afins,

Controle interno Ativídade administrativa ; Desenvolver, dentre outras, todas a
controle interno Ativídade administrativa : Desenvolver, dentre outras, todas
as atividades administrativas de çaráter finalístico, apoio administrativo
e/ou de gestão de políticas públicas e, quando for o caso, de operações
especiais, em atendimento às especificações e diretrizes constantes da
descrição do programa da Unidade Orçamentaria, obieto deste instrumento
orçamentário, Garantir o acompanhamento permanente 3a execução orçamentaria
da despesa indo desde a abertura de processo administrativo ao encerramento do
processo pós-execuçao permitindo os ordenadores executem seus orçamentos com
equilíbrio, Oo mesmo acompanhar a utilização do público municipal, em qualquer
nível e natureza permitindo que os ordenadores, Além de informar a
disponibilidade financeira e/ou de dotações orçamentaria, emitir parecer de
alerta quando existir descumprimento de metas ou quebra de limite
constitucionais e legais, bem como, em relação da inexistência de processos
licitatórios, publicações, dentre outros, Assegurar o processo de adequação
de espaço físico a titulo de reforma, arapliaçao e/ou construção quando
necessário for, bem como, aquisição de veículos, material de uso comum e/ou
equipamentos e materiais permaneníes necessários ao atendimento das demandas
estabelecidas para a Unidade Orçamentaria, Promover palestras, seminários
e/ou cursos de capacitaçao e qualificação do servidor coo vista a possibilitar
o atendimento ampliado e qualificado a toda população do m u n i c í p i o , Trata-se
de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias (too) e Leis
Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto oo presente
instrumento,

Quantidade 2016; U
Valor total; 190,080,00



Pará LDO Z016 - Anexo de Metas e Prioridades
Governo Municipal de Moju ' Página : 010

TOTAL DO ÓRGÃO,,,,,,,.,.M Valor 2016 190,080,00

Órgão; 06 - Secretaria Municipal de Administração

Função; 04 - Administração
*

Subfunção; 12! - Administração Geral

Programa; 0006 - Administratição Pro-Atíva
Promover o acompanhamento permanente das ativídades de planejamento e avaliação o desenvolvimento
de resultados das açoes do Poder Executivo possibilitando o atendimento de forma ampliada e com
qualidade em todas unidades orçamentaria do governo municipal, A unidade orçamentaria viabilizarar
permanente o processamento de folha de jagamenío, encargos solciais, e em parcerias com outras
unidades da administração, revisão e/ou criação de instrumentos reguhtorios de cargos, carreiras
e salários dos serviços, extrutura administrativa, concursos públicos, dentras atiyidades
necessárias ao atendimento das demandas do Governo Municipal, Para consecução dos objetivos do
programa em questão unidade orçamentárja municipal poderá a qualquer tempo formular termo de
cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e
ainda, com organização nacionais e/ou internacionais, tudo na forma da l e i , Poderá ainda, promover
a adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a
aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação
de pessoal objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, dentre outras
atividades afins,

Descrição; Administração
Atividades Administrativas
Atividades Administrativas

; Desenvolver, dentre outras, todas as
Desenvolver, dentre outras, todas

as atividaaes administrativas de caráteríinalístico, apoio administrativo e/ou
de gestão de políticas públicas e, quando for o caso, de operações especiais,
em atendimento às especificações e diretrizes constantes da descrição do
programa da Unidade Orçamentaria, objeto deste instrumento orçamentário,
Garantir.a manutenção permanente do processo de ordenamento mediante
sistematização da folha de pagamento e encargos sociais do Poder Executivo
Municipal, Sem como, assegurar a organização sistemática do quadro de pessoal,
e ainda, repasses de consignações, Acompanhar de forma permanente as
atividades desenvolvidas na coiissao de Licitação e contratos Administrativos
do Poder Executivo municipal; Promover o levantamento patrimonial anualmente
com vista a garantir a manutenção do processo de reavaliação patrimonial e
assegurar que os bens públicos, móveis e/ou imóveis, além de estarem
devidamente tombados, tenha seus valores mensurados corretamente nas
demonstrações çontábeis anualmente, Garantir o controle de correspondência e
despacho objetivando assegurar a acao do poder executivo com amparo leqal e
controle, Assegurar o processo oe adequação de espaço físico a título de
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reforma, ampliação e/ou construção pando necessário for, bem como, aquisição
de veículos, material de uso comum e/ou equipamentos e materiais permanentes.

Promover palestras, seminários e/ou cursos de capaçiíaçao e qualificação do
servidor com vista, a possibilitar o atendimento ampliado e qualificado a toda
popujaçao do município, Viabilizar parcerias na forma da legislação vigente
com órgão do governo federal, estadual e/ou quaisquer organizações sociais
para desenvolvimento de açoes(e projetos de modo a assegurar o desenvolvimento
económico'e social no município possibilitando melhores condições de vida a
população, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias
(LDO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Unidade de medida; Atívidade Quantidade 2016; II
Valor total: i,295,646,00

Ação,,.,,:
Descrição:

- Recursos Humanos
Recursos Humanos

Manutenção e Modernização): arantir a manutenção permanente do
.Manutenção e Modernização): arantir a manutenção permanente

do processo de sistematização da folha de pagamento e encargos sociais do
Poder Executivo Municipal, bem como, assegurar a organização sistemática do
quadro de pessoal, e ainda, repasses de consignações, analisar
pormenorizadamente todas as variáveis a serem incluídas em folha com vista a
assegurar o processo ocorra com lisura ao erário público, Trata-se de
atívidades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro,
nos termos das Leis oe diretrizes Orçamentarias (IDO) e Leis orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Aíividade Quantidade 20
Valor total;

12
290,055,00

Ação,,,,,: 0014 - património Municipal Manutenção e controle): Promover o levantamento patrimonia
Descrição: património Municipal Manutenção e controle): Promover o levantamento

patrimonial anualmente com vista a garantir a manutenção do processo de
reavaliação patrimonial e assegurar que os bens públicos, móveis e/ou imóveis,
além de estarem devidamente tombados, tenha seus valores Censurados
corretamente nas demonstrações contábeís anualmente, Emitir periodicamente
relatório de controle de frota, utilização de combustíveis, promover levaníame
nto de danos, dentre outros, com vista a assegurar a correta utilização dos
bens patrimoniais do município, Assegurar o processo de adequação de espaço
físico a título de reforma, ampliação e/ou construção quando necessário ror,
bem como, aquisição de veículos, material de uso comum e/ou equipamentos e
materiais permanentes, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes
Orçamentarias (LOO).e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016:
Valor total:

12
146,158,00
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Programa; 0019 - Modernização das Unidades Administrativas
Promover a manutenção permanente e aquisição de Equipamentos de informática e Software, Mobiliário
em todos níveis, Equipamentos ,de Audio e Videos; Equipamentos de Produção Agrícola e de
Atendimento a produção da Pecuária, leite e Derivados do Leite; Equipamentos oe seneíiciamento da
Produção Agrícola e Pecuária; Equipamentos de Beneficiamento e Condicionamento do Peixe;
Equipamentos de atendimentos as atiyidades Esportivas, de Lazer, Turismo, Cultural, Assisténcial;
Equipamentos de atendimento ao ensino com vista a ampliação e melfioramento do atendimento;
Equipamentos para atendimento em grandes eventos, palestras, seminários e cursos de capacitado e
qualificação do servidores; Equipamentos de Seguração e guarnição de bens públicos de iodas
unidades administrativas; Aquisição de Máquinas Agrícolas; Aquisição de veículos leves, nédios e
pesados para atendimentos das necessidades da administração municipal por Unidade Administrativa;
e, dentre outros projetos e ações, promover a Aquisição de Ferramentas diversas, bem cono,
equipamentos eletroinicos para atender às necessidades das Unidades Oramentárias do Governo
Municipal,

Ação,,,,,: 0111 - Estruturação Mobiliária implantação, Manutenção e Ampliação); Garantir ações de
Descrição; Estruturação Mobijíáría Implantação, Manutenção e Ampliação); Garantjr ações

de políticas pública voltadas para aquisição de veículos, máquinas,
equipamentos e materiais permanente, inclusive tecnológicos destinados a
atender às necessidades da Administração Municipal em todos os níveis e
qualquer tempo, Viabilizar parcerias na forma da legislação vigente com
órgão do governo federal, estadual e/ou quaisquer organizações sociais de modo
a assegurar o cumporimento da meta, Trata-se de aíividades, cuja execução,
ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de
djretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao
quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Projeto Quantidade 20
Valor total;

12
180,530,00

TOTAL 00 ÓRGÃO,,,,,,.,,,,, Valor 2016 7,912,369,00

Órgão; O? - Secretaria Municipal da Fazenda

Função; 04 - Administração

Subfunção; 121 - Planejamento e Orçamento

Programa; 0007 - Fazenda Municipal com Foco na Modernização Tributária
Atiyidades administrativas; Desenvolver'ações administrativas voltada para reoularização fiscal n
município, a partir, de estudo e pesquisas sócio-económicos com vista a estabelecer e/íii melhorar
arrecadação, todavia, sem perder o foco da regularização fiscal de contribuintes de forma e e

V
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obediência à legislação ao mesmo tempo sem produzir redução do crescimento de industria, comércio
e/ou gualquwer outras atividade mercantil ou de prestação de serviços, Objetivando fomentar a
criação de empregos, bem como, a manutenção da mão-de-obra existente no mercado local, a unidade
poderá desenvolver ações de incentivos fiscais, estabelecer e/ou ampliar período de carência para
pagamento de tributos por contribuinte com investimento e contratação pessoas do município, Para
consecução dos objetivos do programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo
formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo
Estadual, Municípios, e / ainda, com organização nacjonais e/ou internacionais, A unidade
orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao de apoio administrativo relacionada ao orocesso
tributário focada na melhoria da arrecadação municipal nos termos da Lei cpomplementar líl/2000,
podendo promover a adequação jo espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção,
oem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento da demanda,
contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, bem como,
quaisuqer outras atividades afins,

Ação,.,,,; 0016 - Licitações, Contratos e Compras (Manutenção e Modernização): promover ações volt
Descrição; Licitações, Contratos e Comeras (Manutenção e Modernização); promover açoes

voltadas para o controle efetívo das atividades inerentes ao setor de compra
com vista a assegurar que a despesa orçamentaria seja efetivada em
conformidade com os processos licitatórios; executar permanente as
atividades desenvolvidas na comissão de Licitação e contratos Administrativos
do Poder Executivo municipal garantindo a execução financeira e orçamentaria
em conformidade à legislação; Promover a adequação de espaço físico a título
de reforma, anpjiacao e/ou construção quando 'necessárjo for, bem COMO.
aquisição de vejculos, material, de uso comum e/ou equipamentos e material
permanent^ e ainda, se necessário for, contratação de pessoal qualificado e
com experiência para o trabalho de comunicação social e divulgação dos aios e
fatos do ordenador responsável peja unidade orçamentaria, Trata-se de
ativídades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro,
nos termos das Leis de diretrjzes Orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Quantidade 2016: 12
Valor total: H/,657,00

Ação ; 0017 - Contabilidade e orçamento (Manutenção e melhoramento): Garantir a manutenção do
Descrição; Contabilidade e orçamento (Manutenção e melhoramento): Garantir a manutenção

do processamento e sistematização oos atos e fatos coniábeis da administração
mediante emissão de relatórios fiscais, financeiro, coniábeis e patrimoniais,
incluindo elaboração dos instrumento orçamentários tais: PPA, LDO e LOA,
Acompanhar de forma permanente as atividades desenvolvidas pelas Unidades
Orçamentaria e Fundos Municipais, comissão de Licitação e Contratos
Administrativos, Comissão de Compra, Setor de Património, tesouraria, dentre
outros, com vista a assegurar a execução orçamentaria nos termos da legislação
em vigor. Promover o acompanhamento patrimonial com vista a garantir a
manutenção do processo- de, reavaliação patrimonial e assegurar que os bens
públicos, móveis e/ou • imóveis sejam devidamente tombados e tenham fseus
respectivos valores mensurados corretamente nas demonstrações contábeis
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anuajinente, Viabilizar adequação de espaço físico a titulo de reforma,
ampliação e/ou construção quando necessário' for, bera como, aquisição de
veículos, material de uso comum e/ou equipaiientos e materiais permanentes de
modo a permitir o exercício do setor de contabilidade com' qualidade e
qualificado, Promover palestras, seminários e/ou cursos de capaciíaçao e
qualificação do servidor com vista a possibilitar o atendimento amoliado e
qualificado a toda população do município, Viabilizar parcerias na forma da
legislação vigente com órgão do governo federal, estadua] e/ou quaisquer
organizações sociais para desenvolvimento de açoes e projetos de mooo a
assegurar o desenvolvimento económico e social no município possibilitando
melhores condições de vida a população, Trata-se de atividades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das
Leis oe diretrizes orçamentarias (too) e Leis orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida: Atívidade Quantidade 2016; U
Valor total: 54032,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa; OOO/ - Fazenda Munícipa] com Foco na Modernização Tributária
Atividades administrativas: Desenvolver ações administrativas voltada para reqularização fiscal no
munícípíOj a partir de estudo e pesquisas sódo-econômicos com vista a estabelecer e/ou melhorar a
arrecadação, todavia, sem perder o foco da regularização fiscal de contribuintes de forma e em
obediência a legislação ao mesmo tempo sem produzir redução do crescimento de industria, comércio
e/ou tjualquwer outras atividade mercantil ou de prestação de serviços, Objetivando fomentar a
criação de empregos, bem como, a manutenção da mão-de-obra existente no mercado local, a unidade
poderá desenvolver ações de incentivos fiscais, estabelecer e/ou ampliar período de carência para
pagamento de tributos por contribuinte com investimento e contratação oessoas do município, Para
consecução dos objetivos do programa em questão a gestão, municipal poderá a qualquer tempo
formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo
Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacjonais e/ou internacionais, A unidade
orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao de apoio administrativo relacionada ao orocesso
tributário focada na mellioria da arrecadação municipal nos termos da Lei complementar 101/2000,
podendo promover a adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção,
bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum oara o atendimento da demanda,
contratação de pessoa] objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, bem como,
quaisuqer outras atividades afins,

Ação,,,,,: 0015 - Administração Fazendária (Atividades AdGiinistrativas):De$envolver, dentre outras
Descrição; Administração Fazendária Atividades Administrativas)Desenvolver, dentre

outras, toôas as atividaoes administrativas de caráter finalístico, apoio
administrativo e/ou de gestão de pojíticas públicas e, quando for o caso, de
operações especiais, em atendimento às especificações e diretrizes constantes
da descrição do programa da Unidade Orçamentaria^ objeto deste instrumento
orçamentado, Garantir a manutenção permanente oo processo de ordenamento
financeiro, em especial, relacionado aos relatórios diários de arrecadação,
movimento oancário, fluxo de caixa, dentre outros de modo a evitar desperdício

-N s:
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de recursos públicos, promover os pagamentos por via de transferências
eletrônícas de todas as despesas en atendimento às demandas requeridas pelas
unidades orçamentarias do governo municipal e assegurar o controle absoluto do
processo de restos a pagar, inclusive relacionados aos repasses de
consignações, Promover açoes voltadas para o controle efetivo das atividades
inerentes ao setor de'compra com vista a assegurar que a despesa orçamentaria
seja efetivada em conformidade com os processos licitatorios; coordenar e
acompanhar de forma permanente as atividades desenvolvidas na comissão de
Licitação e Contratos Administrativos do Poder Executivo municipal garantindo
a execução financeira e orçamentaria em conformidade à legislação; Promover
a adequação de escaco físico a título de reforma, ampliação e/ou construção
quando necessário for, bem como, aquisição de veículos, material de uso comum
e/ou equipamentos e material pemanente, e ainda, se necessário for,
contratação de pessoal qualificado e com experiência para o trabalho de
comunicação social e divulgação dos atos e fatos do ordenador responsável pela
unidade orçamentaria, Traía-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis oe diretrizes
Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016; U
Valor total: 889,031,00

Ação,,,,,; 0021 - obrigações Tributária e coníribuitiyas: Assegurar a manutenção do processo de ré
Descrição; Obrigações Tributária e Contrjbuiíivas; Assegurar a manutenção do processo de

repasse mensalmente e tempestivamente à Receita Federal das contribuições
tributárias referente ao PA5EP, dentre obrigações tributárias e assessórias
decorrentes da incidência sobre a arrecadação tributária m u n i c i p a l , Trata-se
de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro! nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias (IDO) e Leis
Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto ao presente
instrumento,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: U
Valor total: 1,399,350,00

Subfunção: 129 - Administração de Receitas

Programa: 000? - fazenda Municipal com foco na Modernização Tributária
Atíyidades administrativas: Desenvolver ações administrativas vo]tada para regularização fiscal no
(flunicípiOj a partir de estudo e pesquisas sócio-econôraicos com vista a estabelecer e/ou melhorar a
arrecadação, todavia, sem perder o foco da regularização fiscal de contribuintes de forma e em
obediência a legislação ao mesmo tempo sem produzir redução do crescimento de industria, comércio
e/ou gualquwer outras atívidade mercantil ou de prestação de serviços, objetivando fomentar a
criação de empregos, bem como, a manutenção da mão-de-obra existente no mercado local, a unidade
poderá desenvolver ações de incentivos fiscais, estabelecer e/ou ampliar período de carência para
pagamento de tributos por contribuinte com investimento e contratação pessoas do município. Para
consecução dos objetivos do programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo
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formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo
Estadual, Municípios, e t ainda, com organização nacionais e/ou internacionais, A unidade
orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao de apoio administrativo relacionada ao processo
tributário focada na melhoria da arrecadação municipal nos termos da Lei cpomplementar 101/2000,
podendo promover a .adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção,
bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento da demanda,
contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetívos estabelecidos neste plano, bem como,
quaisuqer outras atividades afins,

Ação,,,,,;
Descrição;

- Tributação Municipal Manutenção, Modernização Ampliação); Garantir a manutenç
Tributação Municipal Manutenção, Modernização Ampliação): Garantir a
manutenção do processamento tributário municipal mediante registro da
arrecadação de tributos municipais, emissão de relatórios mensais com valores
arrecadados, inclusive, mensuração de valores pendentes de arrecadação para
efeito de inscrição na Dívida Ativi Municipal,, Promover, em parcerias com a
controladoria, Procuradoria e Assessoria Contábil, a analise permanente das
leis munícijaiSi tais como; Código Tributário, Código Ambiental Municipal,
códiqo de Vigilância Sanitária e demais legislação vigente que carecem de
atualização com vista ao melhoramento e modernização da arrecadação tributária
municipal, Promover o levantamento periódico de atividades mercantis e de
prestação de serviços no município, inclusive eu feiras e ambulantes, com
vista a efetivar o cadastro do empreendimento no setor tributário e com isso
elevar a arrecadação tributária em todos os niveis, Promover a fiscalização
permanente nos imóveis urbanos para efeito de qualificação do oadrão de
construção, valor e localização e assim, viabilizar a adequação anualmente de
todos nó cadastro de imobiliário municipal, bem como, atualização de aliquotas
e valor a serem arrecadados, Viabilizar adequação de espaço físico a título
de reforma, ampliação e/ou construção quando necessário for, bem como,
aquisição oe veículos, material de uso comum e/ou equipamentos e materiais
permanentes de modo a. permitir o exercício do setor de contabilidade com
qualidade e qualificado, Promover o cadastro de e agentes fatos geradores
tributos municipais, tais como; orofissionais que atuam individual; empresas e
pessoas promotores oe de publicidade volante, publicidade audiovisual,
markeíing, dentros Promover palestras, seminários e/ou cursos de capacitaçao
e qualificação do servidor com vista a possibilitar o atendimento ampliado e
qualificado a toda população do município, Viabilizar parcerias na rorma da
legislação vigente com órgão do governo federal, estadual e/ou quaisquer
organizações sociais para desenvolvimento de açoes e projetos de modo a
assegurar o desenvolvimento económico e social no município possibilitando
melhores condições de vida a população, Trata-se de atividades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das
Leis oe oiretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida: Atividade quantidade 2016:
Valor total:

Função; OS - Previdência Social

Subfunção; 846 - outros Encargos Especiais

Programa; 000? - Fazenda Municipal com Foco na Modernização Tributária
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Atiyidades administrativas; Desenvolver ações administrativas voltada para regularização fiscal no
municípioj a partir de estudo e pesquisas sócio-econômicos com vista a estabelecer e/ou melhorar a
arrecadação, todavia, sem perder o foco da regularização fiscal de contribuintes de forma e em
obediência a legislação ao mesmo tempo sem produzir redução do crescimento de industria, comércio
e/ou gualper outras ativídade mercantil ou de prestação de serviços, Objetivando romentar a
criação de empregos, bem coió, a manutenção da mão-de-obra existente no mercado local, a unidade
poderá desenvolver ações de incentivos fiscais, estabelecer e/ou ampliar periodo de carência para
pagamento de tributos por contribuinte com investimento e contratação pessoas do municipio. Para
consecução dos objetivos do programa em questão a gestão municipal poderá a Qualquer tempo
formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo
Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais, A unidade
orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao de apoio administrativo relacionada ao processo
tributário focada na melboria da arrecadação municipal nos termos da Lei complementar 101/2000,
podendo promover a adequação do espaço físico em caráíer de reforma, ampliação e/ou construção,
bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum oara o atendimento da demanda,
contratação de pessoa] objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, bem como,
quaisuqer outras atividades afins,

Ação,,,,,: 0020 - Dívida Previdenciária Pactuada (Amortização): Assegurar a manutenção do processo
Descrição: Divida Previdenciária Pactuada (Amortização); Assegurar a manutenção do

processo de amortização da dívida pactuado côa INSS dentre outras entidades de
assistência e previdência, tais como: como FUNPREV, íGPREV, garantindo o
repasse tempestivamente conforme pactuado buscando evitar atualizaçoes e
financeiras, juros e multas, Trata-se oe aíividades, cuja execução, ocorrerá
no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis áe diretrizes
Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Unidade de medida: Ativídade Quantidade 2016; l
Valor total: 718,945,00

Função; 23 - Comércio e Serviços

Subfunção; 130 - Administração de Concessões

Programa; 0023 - Industria, comércio e Serviços com Universalizado
Industria, comércio e Serviços (implantação e Manutenção); Promover a implantação e garantir a
manutenção permanente do sistema do processo de fiscalização, orientação, fomentação, a partir da
regulamentação, estruturação, dentre outros; Para consecução dos obietivos 1 desta meta a
administração poderá desenvolver parcerias com órgãos do Governo Federal e/ou Estadual, bem cono,
tercderizar a demandas estabelecendo regras com vista o melhoramento do atendimento. Traía-se de
atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis
de diretrizes Orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Ação,,,,,: 0022 - Micro crédito (Manutenção, ampliação e mellioramento);Desenvolver projeto e progr
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Descrição; Micro Crédito (Manutenção, ampliação e melhoramento)iDesenvolyer projeto e
programas de fomento a geração oe emprego e renda a partir de açoes de
subsídios aos empreendimentos com atividaoes mercantis e de prestação de
serviços no município estabelecendo regra de capitalização e retorno com vista
a garantir o aumento 'da oferta de vagas no mercado local e omelhoramento da
mao-de-obra ofertada, Promover adequação de espaço físico a título de
reforma, ampliação e/ou construção quando necessário for, bem como, aquisição
de veícu]os, material de uso comum e/ou equipamentos e materiais permanentes
necessárjos ao atendimento das demandas estabelecidas para a Unidade
Orçamentaria, Promover palestras, seminários e/ou cursos de capacitaçao e
qualificação do servidor com vista a possibilitar o atendimento ampliado e
qualificado a toda população do município, Trata-se de atividades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das
Leis oe diretrízes orçamentarias (100) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Aíívídade Quantidade 2016: 300
Valor total: 732,000,00

Função; II - Encargos Especiais

subfunção; 845 - Outras Transferencias

Programa; 000? - Fazenda Municípa] com foco na Modernização Tributária
Atividades administrativas: Desenvolver ações administrativas vo]tada para regularização fiscal no
munícípíOj a partir de estudo e pesquisas socío-econômícos com vista a estabelecer e/ou melhorar a
arrecadação, todavia, sem perder o foco da regularização fiscal de contribuintes de fornia e em
obediência a legislação ao mesmo tempo sem produzir redução do crescimento de industria, comércio
e/ou gualquwer outras atividade mercantil ou de prestação de serviços, objetivando fomentar a
criação de empregos*, bem como, a manutenção da mão-de-obra existente no mercado local, a unidade
poderá desenvolver ações de incentivos fiscais, estabelecer e/ou ampliar período de carência para
pagamento de tributos por contribuinte com investimento e contratação pessoas do município. Para
consecução dos objetivos do programa em questão a gestão municipal poderá a Qualquer tempo
formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo
Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais, A unidade
orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao de apoio administrativo relacionada ao processo
tributário focada na meltioria da arrecadação municipal nos termos da Lei cpomplementar 161/2000,
podendo promover a adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção,
bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento da demanda,
contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, bem como,
quaisuqer outras atividades afins,

Afio,,,,,; 0019 - Divida Pactuada com Operações de Créditos (amortização); Assegurar a manutenção
Descrição; Dívida Pactuada com operações de créoitos (amortização); Assegurar a

manutenção do processo de amortização tempestivamente da dívida pactuado,
objeto oe operações de créditos, buscando evitar atualizaçoes effi(ianceiras,
juros e multas, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer
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de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias
(LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Unidade de medida; Atívidade ' Quantidade 2016; l
Valor total; 478,730,00

TOTAL DO ÓRGÃO,,,,,,,,,,,, Valor 2016 5,153.646,00

Órgão; 08 - Sec, Municipal de obras e Urbanismo

Função; 04 - Administração

Subfunção; 121 - planejamento e Orçamento

Programa; 0008 - obras e Urbanismo (melhoria do atendimento)
Desenvolver ações oe apoio administrativas a todas as unidades da administração municipal. Para
consecução dos objetivos do programa em questão a gestão, municipal poderá a Qualquer tempo
formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo
Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais, Poderá ainda, a
unidade orçamentaria, poderá promover a adequação do escaco físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum
para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objeíivos
estabelecidos neste plano, Elaoorar e/ou executar projetos estruturantes nos meios urbano e rural
criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município, Implementar açoes de
urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de saneamento
básico e ambiental, Promoverá em parceria com outras unidades orçamentarias do Poder Executivo
municipal conservação, oavíamentação de vias públicas, limpeza de vias públicas, podendo ocorrer
por meio de coleta seletiva de lixo; construção de praças, parques e bosques; canalização de
esgoto e drenagem de águas fluviais; construção oe monumentos, reforma, ampliação e/ou construção
de próprios públicos; recuperação, abertura de estradas vicinais, bei como, recuperação,
construção de pontes e pontilhões em parcerias com a unidade orçamentaria de agropecuária e pesca
e outras unidades da administração quando for o caso. ViabiHzará a manutenção permanente de
máquinas, veículos e ferramentas, podendo promover novas aquisições objetivándo' atender aos
interesses do Poder Executivo Municipal Elaborar e/ou executar projetos estruturantes nos meios
urbano e rural criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município, implementar
açoes de urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de
saneamento ambiental, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício
financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,,,,,; 0023 - obras e Urbanismo (Atividades administrativas): Garantir a manutenção permanente
Descrição; obras e Urbanismo (Atividades administrativas); Garantir a manutenção

'permanente do planejamento, coordenação e avaliação das atividaoes
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relacionadas à gestão de obras, transporte e urbanismo no município, de (iodo a
assegurar o sucesso das metas estabelecidas neste Plano oe Governo
concomitante promovendo desenvolvimento económico e social, Assegurara
execução das obras e serviços solicitados pelas demais unidades orçamentarias
da administração municipal, permitindo que todas as metas constantes do Plano
de Governo, seja essas na zona urbana e/ou rural do município venham a ser
contempladas, Garantir a manutenção permanente da frota de veículo e/ou
máquinas, de equipamentos e materiais permanentes, beia como, próprios
públicos, tais como praças, vias públicas, sistemas de água, sistema de
iluminação pública, estradas vicinais, ponte e pontiUoes, tooa e qualquer
ínfraestrotura pública do município, Promover a aquisição de máquinas e
veículos, IM como, de demais equipamentos e materiais de uso comum ou
permanente, inclusive tecnológicos, com vista a possibilitar o atendimento das
demandas, com qualidade e de fornia ampliadas, Assegurar o processo de
adequação de espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou construção
quando necessário for, de próprios da unidade orçamentaria, bem comOj oas

• demais unidades da administração, buscando desenvolver parcerias e convénios
com órgãos do Governo. Federa], Estadual e/ou entidades diversas, na forma da

1 legislação em vigor, possibilitando a elevação dos serviços e bens ofertados
pelo Poder Público Municipal à toda sociedade, Garantir a organização do
quadro de pessoal da unidade orçamentaria, a sistematização das oespesas com
pessoal, incluindo encargos sociais, dentre outras atividades inerentes ao
processo administrativos, Trata-se de ativídades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes
Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Unidade de medida: Atividade Quantidade 2016: U
Valor total; l,711.625,00

subfunção: 122 - Administração Geral

Programa; 0008 - obras e Urbanismo (melhoria do atendimento)
Desenvolver ações de apoio administrativas a todas as unidades da administração municipal para
consecução dos objetívos do programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo
formular termo de cooperação técnica e/ou convénios cora órgãos do Governo Federal, Governo
Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais, Poderá ainda, a
unidade orçamentaria, poderá promover a adequação do esoaço físico ei caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem corao, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum
para o atendimento ; da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, Elaoorar e/ou executar projetos estruturantes nos meios urbano e rural
criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município, implementar açoes de
urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de saneamento
básico e ambiental, Promoverá em parceria com outras unidades orçamentarias do Poder Executivo
municipal conservação, oaviamentação de vias públicas, limpeza de vias públicas, podendo ocorrer
por meio de coleta seletíva de lixo; construção de praças, parques e bosques; canalização de
esgoto e drenagem de águas fluviais; construção áe monumentos, reforma, ampliação e/ou construção
de próprios públicos; recuperação, abertura de estradas vicinais, bem como, recuperação,
construção de pontes e pontílfes em parcerias com a unidade orçamentaria de agropecuáría e pesca
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e outras unidades da administração quando for o caso, viabilizará a manutenção permanente de
máquinas, veículos e ferramentas, podendo promover novas aquisições objetivando atender aos
interesses do Poder Executivo Municipal, Elaborar e/ou executar prôjetos estrytyrantes nos meios
urbano e rural criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município, implementar
açoes de urbanização e regularização urbanistica, ordenamento dos espaços e açoes na área de
saneamento ambiental, Trata-se de atívidades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício
financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,,,,,; 0031 - Veículos e Máquinas Manutenção : Garantir a manutenção permanente da frota de v
Descrição; Veículos e Máquinas Manutenção ; Garantir a manutenção permanente da frota de

veículo e/ou máquinas existentes no patrriiíirio público municipal,
possibilitando o atendimento das demandas solicitadas pelas demais unidades
orçamedntárias, sobretudo, na manutenção, construção de próprios públicos,
praças, vias publicas, estradas vicinais, ponte e pontilhoes, toda e qualquer
ínfraestrutura púbjica do município, Assegurar o processo de adequação de
espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou construção objetivando
assegurar a guarda de toda frota com segurança, bem como, dos equipamentos da
unidade orçamentaria, que, buscando cumprir as metas desta açao, poderá
desenvolver parcerias e convénios com órgãos do Governo Federal, Estadual e/ou
entidades diversas, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes
Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Quantidade 2016: 12
Valor total; 2,153,760,00

Ação,,,,,; 0032 - Veículos e Máquinas Aquisição e Manutenção); Promover a aquisição de máquinas e
Descrição; Veículos e Máquinas Aquisição e Manutenção); Promover a aquisição de maquinas

e veículos, bem como, de demais equipamentos e materiais ae uso comum ou
permanente, inclusive tecnológicos, com vista a possibilitar o atendimento das
demandas, com qualidade e de forma ampliadas, A ação poderá desenvolvida em
parcerias com órgão do Governo Estadual, e/ou Fedeeral através de íermop de
convénio, Trata-se de atividades, cuia execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financejro, nos termos oas Leis de direírizes Orçamentarias
(LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016; l
Valor total; 1.367.460,00

subfunção; 451 - infra Estrutura Urbana

Programa: 0018 - Estrutura física da Administração Municipal
Ifraestrutura Físico (implantação e Maoutemnção); Viabilizar projetos e acões voltadas para
adequação de espaço físico em caráter de reformas, ampliações e/ou construção de unidades
Escolares; Unidades de atendimento às Atividades Esportivas e de Lazer, Unidades de Saúde,
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Próprios Públicos das Demais Unidades Administrativas da Administração Municipal; Unidades de
Atendimentos e Proteção social e Assistencial do Município; Unidades de Produção Agrícola,
Pecuária e Pesca, Unidades de atendimento ao Processo industrial, de Atividades Mercantis e
Prestação de Serviços no Município; Unidades de Comunicação Social; Unidades de Qualificação e
Capacihção de Profissionais da Reoe pública Municipal; Unidades de Atendimento Cultural e
Turismo; Aberturas e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais em atendimentos a todas comun idades
rurais oo município; Recuperação e construção de Pontes e Pontilhóes em todas as comunidades
Rurais do Municípios; Construção de Praças, Parques e Bosques utilizando os espaços sem utilização
social com vista a promoção do embelezamento urbano e rural do Município; Pavimentação das Vias
Públicas em asfalto e/ou blokret em até 100)! das Vias Urbanas do Município, bem como, nas
comunidades Rurais de grande concentração de pessoas em forma de núcleo; construção de Trapiche
para embarques de Desembarques de pessoas nas comunidades Ribeirinhas do Municipio; Revitalização
da Orla às margens do Rio Mojú no Centro Urbano de modo a potencializar o lazer, interação da
comunidade e turismo no município; Construção do Parque industrial coi vista a promover o
Desenvolvimento industrial possibilitando a geração de emprego e renda; Construção de Unidade de
Produção de Mudas : e Sementes com vista a assegurar a proteção ambiental, inclusive com
reflofestamento; Dentre outros projetos e ações, a viabilização de parcerias com vista a assegurar
a ordem a paz no município com segurança para todos.

Ação,,,,,: 0110 - infraestrutura Urbana e Rural (implantação, Manutenção e Ampliação); Viabiliza
Descrição; ínfraestrutura Urbana e Rural (implantação. Manutenção é Ampliação):

Viabiliza a implantação da Ínfraestrutura urbana e/ou rural a seguir em
cumprimento das demandas leva ntadas pela sociadade na plenárias
regiuonalidas; Demandas da Vila "Israel"; Construção de uma escola de seri,
Conatruçao de uma crecbe na; incentivo a Agricultura Familiar; Implantalçao de
Energia e]etrica; Coleta de lixo; Quadra de Esporte; implantação de um PM Box;
contratação de Agente de saúde; Demandas da comunidade "Monte sinai";
Construção de uma sala de aula: Construção de uma Creche; incetivo da
Agricultura Família oara o trabalhadores rurais da comunidade; Implantalçao de
Energia eletrica; coleta de lixo Monte; Quada de Esporte Monte Sinai li;
Segurança Publica na comunidade, pelo menos duas rondas semanais em horário
alternados e não fixos; Demandas da "soa Esperança": construção Posto de
Saúde e com equipamentos; atendimento móvel, se possível uma a.mbulância para
a! comunidade e região; » saneamento básico soa Esperança; »Construçao de 0(
salas de aula; » Melhoria da Iluminação Publica; » Reativaçao, e
funcionamento do Posto Policial Boa Esperança;» Construção da Quadra
Poliesporííva; » construjir uma crecbe para a comunidade e Região;
»lncentivo a Agríçujtura Familiar; >>Mellioria do Abateçimento de Agua na
Comunidade; »Viabilizar coleta de lixo com Limpeza Publica se possível com
reciclagem; >>Construçao do Muro do cimiterio; »Construçao de OS pontes sobre
igarapé da Vila; »implantaçao do Projeto Bom de Bola 8om de Escola na
Comunidade e Região; »Amphaçao e Qualificação de ACSs; »construcao de 04
salas na Escola Boa Esperança (l diretoria, l sala de coordenação pedagógica,
l auditório para reunião e l biblioteca); »construçao da seoe do clube das
mulheres para o artesanato; »construçao de l praça ea frente a escola Boa
Esperança; soa Esperança Ooras; » academia ao ar livre na comunidade e
região; >> construção fle 04 pontos de ônibus e vans; melhorias no posto médico
do Olho oágua; recuperação dos igarapés da Vila e região; »recuperaçao da
praça Soa Esperança; » construção oe l sala de apoio para PDE ( Portadores de r
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Dericencias Especiais) na comunidade e Região;» Apoio de técnicos agrícolas
aos agricultores da comunidade e Reqião; »implantaçao do Projeto da Terceira
idade na comunidade e Região; implantação do Projeto de Teatro "Tecendo o
Saber"; »construçao de l mercado (feira) p[ara atender a Comunidade Região;

. »lmplantaçao de cursos técnicos e proricionalizantes para a atender a
comunidade e Região;» Construção de 6 salas de aula para o Ensino Médio para

. atender a comunidade e Regão; DEMANDA OAS COMUNIDADES TRAQUATEUA í VILA LIRO
DO VALE; Pavimentação do Ramal Traquateua, Vila Liro do Vale / Km Extençao
Traquateua; »consfruçao de 2 pontes em madeira de Lei, sobre o Rio Ubá e
igarapé de Traquateua; »Reforma no Micro Sistema de Agua na vila Liro dos
Vale; >Construcao de Orna quadra Poliesportíva na comunidade Liro dos Vales;»
Construção de 2 salas de aula, na escola Liro dos Vales; » Projeto de
SustentaMlidade na área de Agricultura Familiar Trapateua Agricultura,
DEMANDAS DÁS COMUNIDADES SANTA MARIA, TREVO 00 ACARA, PIRATEUA, JUPUU8A e
OUTRAS; implantação do sistema de Aoua na comunidade de Santa Maria e do Trev
Trevo do Acará; »lmplantaçao de í PSF abrangendo as comunidade, Pirateua,
Ramal Jupuuba, Vi]a da Pai, eetaania e Trevo do Acará; » investimento na
Aqricultura Familiar na comunidade do Trevo do Acará;» Implantação de Energia
Eletrica para atender 'a comuidade do Trevo do Acará;» Implantação de l praça
Vila sta Maria; »implantaçao de praça Trevo do Acará; »lmplantaçao oe
Lombadas entre trevo do Acará e sta Maria; »|mpnataçao de l Creche para
atender a comunidade do Trevo do Acará; >> Ampjiaçao da Escola de infantil
para atender a comunjdade do Trevo do Acará; »Póir em funcionamento ui polo
de primeira quarta série para atender a Comunidade do Trevo do Acará;
»Mecanizaçao das Áreas Agricolas;» Apoio as Associação 00 Trevo do Acará;
»Assessona, Técnica e Contabil para as Associações de Trabalhadores Rurais
do Trevo do Acará; »lmplantaçaos do sistema de Agua para atender a comunidade
do Trevo do Acara; »construçao de l quadra poliesportiva; »inp]antaçao de
Criação de Peixes de Cativeiro Trevo do Acará; »Sanearaento básico na vila
Santa Maria ao Trevo Trevo do Acará; »construcao de l ramal da Santa Maria ao
Oltio Dágua (Jupuúba) 10 b Santa Maria;» implantação de projetos para jovens
Santa Maria; »CRAS, maior participação do conseliio Tutelar junto da
comunidade Sta, Mana e do Trevo do Acará, bem como, o çomsellio Tutelar; »
Implantação de polícia rotativa nas comunidades Santa Maria e Trevo do Acará;
» Reativaçao da Casa de Farinha Santa Maria e no Trevo do Acará,

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016; l
Valor total: J.ms.flS.OO

Função; IS - Urbanismo

subfunçáo; 451 - infra Estrutura Urbana

Programa; 0008 - obras e Urbanismo (melhoria do atendimento)
Desenvolver ações o e _ apoio administrativas a todas as unidades da administração municipal, Para
consecução dos objetivos do programa ea questão a gestão municipal poderá a oualouer tempo
formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Feoera], Governo
Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais, Poderá ainda,
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unidade orçamentaria, poderá promover a adequação do espaço físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, liem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum
para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, Elaborar e/ou executar projetos estruturaníes nos meios urbano e rural
criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município. Implementar açoes de
urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de saneamento
básico e ambiental, Promoverá em parceria co§ outras unidades orçamentarias do Poder Executivo
municipal conservação, oavíamentação de vias públicas, limpeza de vias públicas, podendo ocorrer
por meio de coleta seletiva de lixo; construção de praças, parques e bosques; canalização de
esgoto e drenagem de águas fluviais; construção oe monumentos, reforma, ampliação e/ou consfrução
de próprios púolicos; recuperação, abertura de estradas vicinais, bem como, recuperação,
construção de pontes e pontilhes em parcerias com a unidade orçamentaria de agropecuária e pesca
e outras unidades da administração ouando for o caso, viabilizará a manutenção permanente de
máquinas, veículos e ferramentas, podendo proiover novas aquisições objetivando atender aos
interesses do Poder Executivo Municipal, Elaborar e/ou executar projetos esíruturantes nos meios
urbano e rural . criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município, implementar
açoes de urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de
saneamento ambiental, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício
financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,,, M ; 0024 - Vias e Logradouros Urbanos (Manutenção e Ampliação): Garantir a manutenção perna
Descrição; Vias e Logradouros Urbanos (Manutenção e Ampliação); Garantir a manutenção

permanente das vias e logradouros urbanos existentes no município promovendo a
recuperação com pavimentação asfaltiça e/ou Hokret, a drenagem de áqua e
esgoto, recuperação bueiros, Viabilizar parcerias na forma aã legislação
vigente com órgão do governo federal, estadual e/ou quaisquer organizações
sociais para desenvolvimento de açoes e projetos oojeto do presente Plano de
governo de modo a assegurar o desenvolvimento económico e social no município
possibilitando melhores condições de vida a população, Trata-se de
atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro,

. nos termos das. Leis oe diretrjzes orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2015; 6
Valor total: 2.951.435,00

Ação,,,.,: 002S - Vias e Logradouros Urbanos (Abertura, Ampliação e Manutenção); Promover a abertu
Descrição; Vias e Logradouros Urbanos (Abertura! Ampliação e Manutenção); Promover a

abertuara de vias públicas, construção pontes, canalização de esgotos e
drenagem, demanda essa que ocorre em função do crescimento populacional com
surgimento de novos bairros e comunidades no município, Viabilizar a
construção de Cíclovía na avenida das palmeiras no trecno entre o Terminal
Rodoviário ao Posto codipe, Construção de acostamento na Avenida dás
Palmeiras no Trecko entre o terminal Rodoviário ao Posto codipe,
Asfaltamento do Ramal do balneário do Levi possibilitando a melhora o acesso e
redução de acidente e desconforto como um todo, objeíivando o cumprimento
desta meta será viabilizado oarcerias na forma da legislação vigente com órgão
do governo federal, estadual e/ou quaisquer organizações sociais, Trata-se
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de ativídades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
fínanceirOj nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias (LDO) e Leis
Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto oo presente

Quantidade 2016; l
Valor total; 1.264,500,00

Ação,,,,,: 0026 - Praças, Parques e Jardins (Construção e Manutenção): Garantir a manutenção e rev
Descrição; Praças, Pargues e Jardins (Construção e Manutenção); Garantir a manutenção e

revitalizaçao de paraças, tais como; Praça; jarbas Passarinho (com pintura
geral, iluminação, reparos nas calcadas e bancos, bem como arborização com
paisagismo); Praça do bairro Alio (mediante pintura geral, iluminação,
reparos nas calçadas e bancos, arborização com paisagismo, construção do muro
de arrimo (çua Lauro Sodré), implantação de área infantil para playqround com
muro de apoio, construção oe 02 (dois) quiosques, construção de 01 (um) palco
tipo concha acústica) e acedemia ar livre, viabilizar a construção de M
triângulo viário, caracterizado sinalização de preferência em frente ao
Cemitério "Santa Helena", Viabilizar parcerias na forma da legislação
vigente com órgão do governo federal, estadual e/ou quaisquer organizações
sociais de modo a assegurar o çumporimenío das metas objeío do presete Plano
de Governo, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financeiro, nos termos das leis de diretrizes orçamentarias
(LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento, arques e

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016; l
Valor total: 2,805,465,00

Ação,,,,,; 002? - Próprios públicos Existentes (Ampliação, Reformas e Manutenção); Assegurar o pró
Descrição; Próprios Públicos Existentes (Ampliação, Reformas e Manutenção); Assegurar o

processo de adequação de espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou
construção quando necessário for, com vista ao atendimento das oemandas
estabelecidas nesta Plano de qoverno, Promover melhorias na ooquinha,
viabilizando pintura geral, calçamento, reforma do telhado, reforma interna
dos pontos comerciais, reforma do muro de arrimo, reparos na iluminação,
reforma nos banheiros com adaptações para cadeirantes, construção do palco
(estrutura metálica), paisagismo 'e reforma na hidráulica, deixando 25
perfeitas condições de uso, promover melhoria no Restaurante "Ver o Rio"
viabilizando pintura geral implantação de toldos nas janelas co prédio,
implantação de anelas de vidro coí corrediças, climaíizaçao da área gournet
(centrais de ar , implantação do forro em gesso e adaptações aos banheiros.
Promover ações oe revitalização do Terminal Rodoviário "Firmino Santos" a
partir de pintura geral, iluminação, reforma do do telhado e forro, reparos
nas calçadas e bancos, revestimento cerâmico, mudança no local do banheiros e
padronização dos ambulantes (feira livres), podendo ser desenvolvidas ações de
adequação do Terminal para deixá-lo em condições de atender linhas
intermúnicipais e interestaduais, Promover melhoria na cemitério "santa
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Helena", tais como; reparo e pintura do mro, pintura do portão, reparos das
calçadas de circulação, reforma da Capela antiga com revitalizado do piso,
talhada, janela, cintura geral, e adequação de uma sala para arquivo e guardar
material oe traoalho, Na capela nova, promover pintura gera], reformar
telhado, reíoritar banheiros, iluminação é arborização com paisagismo,
Promover obras de melhoria da orla do Rio Mojú na zona seis, nas seguintes
condições dentre outras: Arborização com paisagismo, calçamento com rampa para
cadeirante, construção de quiosque, e .estacionamento, Promover nelnoria e
ampliação nos abrigos e paradas de ônibus, com pintura, sinalização e
iluminação, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financeiro, nos temos das Leis de diretrizes orçamentarias
(LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016; l
Valor total; 925,545,00

Ação,,,,,: 0030 - Próprios públicos Mobilidade Urbana (Construção e Manutenção); Viabilizar a cons
Descrição; Próprios Públicos Mobilidade Urbana (Construção e Manutenção); Viabilizar â

construção de uma pista de pouso no condominio industrial, podendo ocorrer com
jniciativa privada, Viabilizar parcerias na forma da legislação vigente com
órgão do governo federal, estadual e/ou quaisquer organizações sociais com
vista a assegurar o cumprimento das metas objeto da presente açao.
Desenvolver atividades de inversão financeira na aquisição de imóvel para
construção de casa populares e/ou edificação de espaço de lazer e esportivo
vincu™ a demanda, A Administração municipal, poderá, na forma dá lei,
constituir departamentos e setores com espaço físico adequado, bei como,
aquisição de mobiliário e/ou equipamentos para o atendimento da demanda,
Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro, nos termos das Leis de oiretrizes Orçamentarias

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016; l
valor total; 2.119,600,00

Função; 16 - Habitação

Subfunção; 482 - Habitação Urbana

Programa; 0008 - Obras e Urbanismo (melhoria do atendimento)
Desenvolver ações oe apoio administrativas a todas as unidades da administração municipal. Para
consecução dos objetivos do programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo
formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo
Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais, poderá ainda, a
unidade orçamentaria, poderá promover a adequação do esoaço físico eia caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum
para o atendimento da demanda, contratação de' pessoal objetívando a consecução dos objeíivos
estabelecidos neste plano, Elaborar e/ou executar projetos esíruturantes nos meios urbano e rural
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criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município, implementar açoes de
urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de saneamento
básico e ambiental1 Promoverá em parceria com outras unidades orçamentarias do Poder Executivo
municipal conservação, oaviamentação de vias públicas, limpeza de vias públicas, podendo ocorrer
por meio de coleta .seletiva de lixo; construção de praças, parques e bosques; canalização de
esgoto e drenagem de águas fluviais; construção de monumentos, reforma, ampliação e/ou construção
de próprios públicos; recuperação, abertura de estradas vicinais, bem como, recuperação,
construção de pontes e pontilíiòes em parcerias com a unidade orçamentaria de agropecuáría e pesca
e outras unidades da administração quando for o caso, Viabilizará â manutenção permanente de
máquinas, veículos e ferramentas, podendo promover novas aquisições objetivando atender aos
interesses do Poder Executivo Municipal, Elaborar e/ou executar projetos estruturantes nos meios
urbano e rural criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município, implementa^
açoes de urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de
saneamento ambiental, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício
financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,,,,,: 0034 - Habitação e Rural (implantação e Manutenção); Promover açoes voltadas para const
Descrição; Habitação e Rural (implantação e Manutenção); Promover açoes voltadas oara

construção de casa populares! objevando atender a população e/ou rural do
município em situação de carência e.que não possua residência própria, A acão
poderá ocorrer em parcerias com instituições financeiras nacionais e/ou
internacíonaisi bem como, Órgãos do governo Federal e/ou Estadual,
Desenvolver atividades de inversão financeira na aquisição de imóvel para
construção de casa populares e/ou edificação de espaço de lazer e esportivo
vinculauo a demanda, A Administração municipa] poderá, na forma da lei,
constituir departamentos e setores com espaço físico adequado, bem como,
aquisição de mobiliário e/ou equipamentos para o atendimento da demanda,
Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro, nos termos das Leis oe diretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis
Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeío oo presente
instrumento,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016; 135
Valor total; 2.815,258,00

Função; 17 - saneamento

subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa; 0008 - obras e Urbanismo (melhoria do atendimento)
Desenvolver açoes oe apoio administrativas a todas as unidades da administração municipal, Para
consecução dos objetivos do programa em questão a gestão municipal poderá a Qualquer tempo
formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federa], Governo
Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais., Poderá ainda, a
unidade orçamentaria, poderá promover a adequação do escaco físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de m o b i l i á r i o em geral, material de uso conum
para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
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estabelecidos neste-plano, Elaborar e/ou executar projetos estruturares nos meios urbano e rural
criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município, implementar açoes de
urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de saneamento
básico e ambiental, Promoverá em parceria cora outras unidades orçamentarias do Poder Executivo
municipal conservação, paviaraentação de vias públicas, limpeza de vias públicas, podendo ocorrer
por meio de coleta seletiva de lixo; construção de praças, parques e bosques; canalização de
esgoto e drenagem de águas fluviais; construção de monumentos, reforma, ampliação e/ou construção
de próprios públicos; recuperação, abertura de estradas vicinais, bem como, recuperação,
construção de pontes e pontilhões em parcerias com a unidade orçamentaria de agropecuária e pesca
e outras unidades da administração quando for o caso, Viabilizará a manutenção permanente de
máquinas, veículos e ferramentas, podendo promover novas aquisições objetivàndo atender aos
interesses do Poder Executivo Municipal, Elaborar e/ou executar projetos estruturantes nos meios
urbano e rural criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município, Implementar
açoes de urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de
saneamento ambiental, Trata-se Je atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício
financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação..,,,: OOJ3 - Limpeza Pública Urbana e iíural (Manutenção e Melhoramento); garantir a manuíencà
Descrição: Limpeza Pública Urbana e Rural (Manutenção e Melhoramento); garantir a'

manutenção permanente do processo de coleta de lixo, buscando ampliacar e
melhorar o atendimento a toda população da zona urbana e rural do municipio.
promover a aquisição de coletores de lixo com tampa e tamnho adequado, ben
como, coniumngadol quadro unidade (Verde, azul, amarelo e Vermelho) para
captação QO lixo selecionada nas ruas e comunidades rurais, Promovera
aquisição de Coletor de Lixo 240 litros, tipo lixeira para coleta seletiva
equipada com roda e tampa de proteção para gari, bem como, de equipamentos e
acessórios para os profissionais de limpeza, de modo que a colete possa
ocorrer cora qualidade e em quantidade, Promover aquisição de veículo tipo
caminhão coletor de lixo possibilitando ampliar a oferta dos serviços e
qualificar a coleta do lixo urbano e rural do município, garantindo a
manutenção dos veículos e equipamentos existentes, Promover a adequação do
lixão possibilitando o armazenamento e acondicionamento do lixo recolhido sem
danos ao meio ambiente, Desenvolvimento das demandas objetivando atender as
comunidades rurais soledade e entorno, Vila União, Curuperé, serrana, São
Jorge, Nova Jerusalém, Campina, Ramal dos Cunhas, Martinno, Leaozinlio, Boa
Fama, dentres outras Comunidades e entorno; Vila Agua Branca, olho Dágua, e
entorno, Vila castanliadeua e entorno. Alto Mojú e entorno, Baixo Moju e
entorno, Vila Poaçé e entorno, "Nova Aliança" com estrutura para comportar a
demanda das comunidades rurais do entorno, vila "soledade" Saúde e Comunidade
rurais do entorno, Vila "soa Esperança" e comunidades rurais do entorno, taisa
como; "Vila isrrael", "Monte Sinai n", "iraquateua", "Trevo do Acará"e "santa
Maria Trevo", Núcleo rural "jupuubinna" e comunidades rurias tais como;
"Itapera", "Divino Espirito santo", "itapera" e "Pedreira", "Jesus de Nazaré",
"paruru" e "Vila Nova", Para consecução dos obietivos desta meta a
administração poderá desenvolver parcerias com órgãos oo Governo Federal e/ou
Estadual, fiem como, tercderizar a demandas estabelecendo regras com vista o
melhoramento do atendimento, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá
no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis oe oiretrizes
Orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
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objeto do presente instrumento,

Unidade de medida: Ativídade Quantidade 2016; 12
Valor total; 558,440,00

Ação ;
Descrição;

35 - Sistema de Abastecimento de Água (Manutenção, Ampliação e Mellioraiiiento); Garanti
Sistema de Abastecimento de Água (Manutenção, Ampliação e Melhoramento);
Garantir a manutenção do sistema de agua existente no município, viabilizar,
podendo ser em parceria com órqao do governo federal, estadual e/ou quaisquer
organizações sociais, açoes voltadas para a construção de micro sistemas de
abastecimento de água em comunidade rurais do município, bera como, ampliação
do sistema urbano de abastecimento de água assegurando água para toda
comunidade, Desenvolver ações de reforma, ampliação e/ou construção de
Sistema de Abastecimento de Água, em todas as comunidades tais como; vila
Soledade e entorno, Vila União, Curuperé, Serrana, São Jorge, Nova Jerusalém,
Campina, Ramal dos Cunhas, Martinho, leaozinho. Boa Fama, deníres outras
Comunidades e entorno;. Vila Acua Branca, olfio oáçua, e entorno, Vila
Castanhadeua e entorno, Alto Moju e entorno. Baixo Moju e entorno, vila Poacê
e entorno, "Nova "Aliança" Vila "Soledade Saúde e Comunidade rurais do
entorno, Vila "Boa Esperança" e comunidades rurais do entorno, taisa coió:
"Vila isrrael", "Monte Sinai n", "Traquateya", "Trevo do Açará"e "santa Maria
Trevo", Núcleo rural "Jupuubinlia" e comunidades rurias tais como; "ítapera",
"Divino Espirito santo", 'líapera" e "Pedreira'\s de Nazaré", "Paruru" e
"vila Nova 1, Promover a adequação de espaço rísico, contratação de técnicos
especializados, aquisição de máquinas e equipamentos, inclusive tecnológicos,
objetivando assegurar o çuijpriiento das metas objeto do presente Plano de
Governo, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada
exercício financeiro, nos termos das leis de direírizes Orçamentarias (LDO) e
Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente
instrumento,

Unidade de medida; Atividade quantidade 2016; l
Valor total; 2.290,055,00

Função; 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia Elétrica

Programa; 0008 - obras e Urbanismo (meltioría do atendimento)
Desenvolver ações oe apoio administrativas a todas as unidades da administração municipal. Para
consecução dos objetivos do programa ea questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo
formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo
Estadual, Muiridjios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais. Poderá ainda, a
unidade orçamentaria, poderá promover a adequação do escaco físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum
para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, Elaoorar e/ou executar projetos estruturantes nos meios urbano e rural
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criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do município, implementar açoes de
urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de saneamento
básico e ambiental, Promoverá em parceria com outras unidades orçamentarias do Poder Executivo
municipal conservação, oavíamentação de vias públicas, limpeza de vias públicas, podendo ocorrer
por meio de coleía seletíva de l i x o ; construção de praças, parques e bosques; canalização de
esgoto e drenagem de águas fluviais; construção de monumentos, reforma, ampliação e/ou construção
de próprios públicos; recuperação, abertura de estradas vicinais, bem como, recuperação,
construção de pontes e pontilhes em parcerias com a unidade orçamentaria de agroçecuária e pesca
e outras unidades da administração quando for o caso, Viabilizará a manutenção permanente de
máquinas, veículos e ferramentas, podendo promover novas aquisições objetivándo atender aos
interesses do Poder Executivo Municipal, Elaborar e/ou executar projetos estruturantes nos meios
urbano e rural criando, assim, condições favoráveis ao desenvolvimento do municipio, implementar
açoes de urbanização e regularização urbanística, ordenamento dos espaços e açoes na área de
saneamento ambiental, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício
financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,,,,,: 0028 - Iluminação publicação Urbana e Rural (Manutenção e Melhoramento); garantir a man
Descrição; Iluminação publicação Urbana e Rural (Manutenção e Melhoramento); garantir a

manutenção do sistema de iluminação púbica existente no município, tais como;
Avenidas, Ruas e Travessas, Praça e Orla,condicionando reparos, revitalização
a partir de substituição de acessórios e lâmpadas, combater o despedícíos'de
energia elétriça com colocação de sistema stop-ofí (relê de acionamento
automático), podendo promover folheto informativo à sociedade, Trata-se de
atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro,
nos termos das Leis áe diretrizes orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Quantidade 2016; 12
Valor total; 1.078,075,00

Ação,,,,,;
Descrição;

0029 - Iluminação
iluminação
de ampliaçã

de
de
0

Pública Urbana e
Pública Urbana e
jo sistema de

Rural
Rural
energi

implantação e Ampliação
implantação e Ampliação

elétriça existente,

: Promover
: Promover
implantaçà

açoes d
açoes

o nas
comunidades rurais que ainda não possuem, bedii como, nos bairros do centro
urbano do Município, o processo deve ocorrer levando energia (rede elétriça) e
simultaneamente iluminação, isto é, fazer com que a rede disque a comunidade
juntamente com os acessórios para garantir iluminação, Por se tratar de ação
que envolve grande volume de recursos a administração municipal viabilizará
sua implementação em parcerias com o Governo Federal (Luz para toldos) podendo
estender-se em ação emparcería com o Governo Estadual, Trata-se de
atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro,
nos termos das Leis oe diretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento.
Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro, nos termos das Leis áe diretrizes Orçamentarias (LDO) e Leis
Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto ao presente
instrumento,

Quantidade 2016: l
Valor total; 1.367,460,00
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Valor 2016 3J.252.793,

Órgão: 09 - Sec, Municipal de Agropecuáría e Pesca

Função; 20 - Agricultura

subfunção: 122 - Administração Geral

Programa; 0009 - Agropecuana e Pesca com sustentabilídade
Desenvolver atividades voltadas para promoção da produção agrícola, pecuária e pesca garantindo o
crescimento económico com geração de emprego e aumento da renda familiar, Desenvolver plano de
ação específico de viabilidade, por iseio de estudo do solo, espécimes, dentre outros, Fomentar a
criação de animais de grande e pequeno porte, psicujtura, suinocultura, apicultura,
desenvolvimento de projetos de aquicultura a partir da criação de orga nizaçòes sem fins
lucrativos de pescadores, dentres outras, bem como, produção de grãos e raízes da terra, frutos
agroflorestais, hortaliças, plantas e roídas com vista 'a assegurar o desenvolvimento com
sustentalnlídade, Para consecução dos objetívos do programa em questão a unidade orçamentaria
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
do Governo Federal, Governo Estadua], Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria poderá promover a adequação do espaço físico eu çaráter de
reforma, ampliação e/ou construção, liem como, a aquisição de piliário em geral, material de uso
comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoa] objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, dentre outras aíividades afins. Trata-se de atividades a sereiit
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no(periodo do quadriénio objeto do presente
plano de governo, Promover o desenvolvimento da pecuária através da elaboração de projetos,
incentivo à realização de campanhas de vacinação e melhoramento genético do reíanho, visando a
obtenção de produção e produtividade elevadas à atividade no município, Fortalecer as atjvjdades
agropecuárias no município, através de assistência técnica especializada, além de possibilitar
novas alternativas de comercialização aos pequenos criadores, estruturar a secretaria çoi novas
máquinas e equipamentos e capacitar produtores e criadores rurais, visando à consolidação da
atividade, írata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro
no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,.,.,:
Descrição;

- Agropecuária e Pesca (Atividades Administrativas); Garantir a manutenção pemane
Agropecuária e Pesca (Atividades Administrativas); Garantir a manutenção
permanente do processo de ordenamento, planejamento e avaliação das atiyidaoes
voltadas o desenvolvimento da agricultura, pecuária e pesca do município.
Assegurar o processo de sistematização da rolha de pagamento e encargos
sociais da unidade orçamentarias, bera como, assegurar a organização
sistemática do quadro de pessoal com vista possibilitar o atendimento
quantitativo e qualitativo à sociedade, Assegurar o processo de adequação de
espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou construção quando necessário
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for, bem tomo, aquisição de veículos, material de uso comum e/ou equipamentos
e materiais permanentes, Promover palestras, serainários e/ou cursos de
capaçitaçao e qualificação do servidor com vista a possibilitar o atendimento
ainp]iado e qualificado a toda população do município. A poio de técnicos
agrícolas aos agricultores Boa Esperança, Reativaçao da Casa de Farintia santa
Maria, Viabilizar parcerias e/ou convénios com órgão do governo federal,
estadual e/ou quaisquer organizações sociais possibilitando o desenvolvimento
de açoes e projetos objeto do presente plano de governo, Trata-se de
atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro,
nos termos das Leis de diretrjzes orçamentarias (IDO) e Leis Orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeío do presente instrumento,

Quantidade 2016; 12
Valor total: 1.087,130,00

Ação,,,,,: 0043 - Defesa sanitária Animal e Vegetal (Manutenção e ampliação): Garantir a manutençã
Descrção Defesa sanitária Animal e Vegetal (Manutenção e ampliação); Garantir a

.manutenção permanente do processo de fiscalização da produção animal e/ou
vegeta] com vista a "garantir o controle sanitário eu todos os nível,
possibilitando qualificar e quantificar a produção, Viabilizar a construção
de centro de zootecnia equipando-o e contratando o pessoal qualificado para o
atendimento das açoes de defesa sanitária vegetal e animal, viabilizar, eu
parceria com órgão do governo federal, estadual e/ou quaisquer organizações
sociais, açoes voltadas para adequação de espaço físico, contratação de
técnicos especializados, aquisição oe máquinas e equipamentos, inclusive
tecnológicos, objetivanoo assegurar o çumpruento das metas objeío do presente
Plano de Governo, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de direirizes
Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Quantidade 2016;
Valor total;

12
129,250,00

Programa; 0009 - Agropecuária e Pesca com sustentabilidade
Desenvolver atívjdades voltadas para promoção da produção agrícola, pecuária e pesca garantindo o
crescimento económico com geração de emprego e aumento da renda familiar, Desenvolver plano de
ação específico de viabilidade, por meio de estudo do solo, espécimes, dentre outros, Fomentar a
criação de animais de grande e oequeno porte, psicuHura, suinocultura, apicultura,
desenvolvimento de projetos de aquicultura a partir da criação de orga nizações sem fins
lucrativos de pescadores, dentres- outras, bem como, produção de grãos e raizes da terra, frutos
agroflorestais, hortaliças, plantas e mudas com vista a assegurar o desenvolvimento COPI
sustentabilidade, Para consecução dos objetivos do programa em questão a unidade orçamentaria
municipal poderá a qualquer (empo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
do Governo Federal, .Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria poderá promover a adequação do espaço físico em caráter de
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reforma, ampliação e/ou construção, tem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso
comum oara o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, dentre outras atividades afins, Trata-se de atividades a serem
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro nojeríodo do fquadriênio objeio do presente
plano de governo, Promover o desenvolvimento da pecuária através da elaboração de projetos,
incentivo à realização de camçanlias de vacinação e melhoramento genético do re&antio, visando a
obtenção de produção e produtividade elevadas a atividade no município, Fortalecer as atividades
agropecuárias no município, através de assistência técnica especializada, além de possibilitar
novas alternativas de comercialização aos pequenos criadores, estruturar a secretaria com novas
máquinas e equipamentos e capacitar produtores e criadores rurais, visando à consolidação da
atividade, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro
no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,.,.,! 004$ - crédito Produção Agrícola (implantação, Manutenção e Ampliação): implantar e gar
Descrição; crédito Produção Agrícola (implantação, Manutenção e Ampliação); implantar e

garantir a manutenção de um banco oe dados da produção relacionada a
agricultura e pecuária do município, no que tange a produção vegetal e animal,
oÈjetivando viabilizar de forma permanente sobre critérios estabelecidos em
leis específicas, subsídios financeiros para o produtor de pequeno a médio
porte que esteja devidamente catalogado e inscrito na sistema dados próprio da
administração, o subsídio visa garantir auxílio ao produtor ao mesmo tempo efi
que se destina assegurar a produção em grande escala e com qualidade, gerando
emprego e renda, Para o cumprimento da demanda a administração municipal
poder promover a qualquer adequação de espaço físico, aquisicão'de máquina e
veículos, material de 'uso uso comum, bem como, equipamentos e material
permanente, inclousive tecnológico, podendo ocorrer em parcerias cos órqão do
governo Federal e/ou estadual, Poderá promover a aquisição de imóvel para
destinada ao processo de produção agrícola e pecuária no município e assegurar
o cumprimento da demanda, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis oe diretrizes
Orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento, Promover banco de dados da produção

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016: 400
Valor total: 1.555.370,00

Subíunção; 601 - Promoção da Produção Vegetal

Prograia; 0009 - Agropecuária e Pesca com sustentabilidade
Desenvolver atividades voltadas para promoção da produção agrícola, pecuária e pesca garantindo o
crescimento económico com geração de emprego e aumento da renda familiar, Desenvolver plano de
ação específico de viabilidade, por meio de estudo do solo, espécimes, dentre outros, Fomentar a
criação de animais de grande e çequeno porte, psuultura, suinocultyra, apicultura,
desenvolvimento de projetos de aquicultura a partir da criação de orga núações sem fins
lucrativos de pescadores, dentres outras, bem como, produção de grãos e raízes da terra, frutos
agroflorestais, hortaliças, plantas e mudas com vista a assegurar o desenvolvimento COP
sustentabilidaoe, para consecução dos objetivos do programa em questão a unidade orçamentaria
municipal poderá a qualquer íempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
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do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e' ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, á unidade orçamentaria poderá promover a adequação do espaço físico em çaráter de
reforma, ampliação e/ou construção, tem como, a aquisição de mooiliário em geral, material de uso
comum oara o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, dentre outras aíívidades afins, Trata-se de atividades a serem
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente
plano de governo, Promover o desenvolvimento da pecuária através da elaboração de projetos,
incentivo à realização de campanhas de vacinação e melhoramento genético do reSanbo, visando a
obtenção de produção e produtividade elevadas à atívídade no município, Fortalecer as atividades
agropecuárias no município, através de assistência técnica especializada, além de possibilitar
novas alternativas de comercialização aos pequenos criadores, estruturar a secretaria com novas
máquinas e equipamentos e, capacitar produtores e criadores rurais, visando à consolidação da
ativídade, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro
no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação ; 0038 - Produção de Grãos e ílaizes (implantação, Manutenção e Ampliação): implantar polo
Descrição: Produção de Grãos e Raízes (Implantação, Manutenção e Ampliação); implantar

poios agrícolas no município com vista a assegurará produção de Milho, Soja,
Feijão, Arroz e razies com para produção de farinha e fécula, Promover a
adequação de espaço físico para produção e armazenamento de grãos, farinha e
fécula, dentre outro produtos que serão produzidos, Promover aquisição de
adubo químico e orgânico, bem como, de sementes de milho, Feijão dentre outras
semente objeto da ação, com vista a subsidiar a orodução, com distribuição
racionalizada e dentro critério técnicos, .Desenvolver o calendário agrícola
com estabelecimento de U dias no campo objetivando fomentar a produção, bem
como, o aumento e melhoramento da produção, Promover aquisição de maquinas,
veiculos, inclusive motos, e implementos agrícolas correspondendo a para
atender oiretamente no beneficiamento solo, plantio e escoamento da produção,
Reforma no Micro sistema de Agua na V i l a liro dos Vales; » Projeto de
Sustentabílidade na área de Agricultura Familiar Trapíeua; » Implantação do
Sistema de Agua na comunidade de Santa Maria do Trevo do Acara; »
investimento na Agricultura Familiar, Apliaçao de Energia Eletrica,
Mecanização das Áreas Agrícolas, Apoio as Associação de produtores rurais com
assessona Técnica e Contabil na comunidade, implantação de Criação de Peixes
de Cativeiro, Saneamento básico na vila Santa Maria ao Trevo Trevo do Acará,
construção de l ramal da santa Maria ao olho oágya Oupuúba) 10 km Santa
Maria, Promover a regularização fundiária das propriedade ainda em situação
de pendência, classificar produtores por grau, nível e natureza de produção
possibilitando direcjonar investimentos específicos para cada grupo de seleção
objetivando contribuir diretamente para a redução de custo e objetivando o
melhoramento e aumento da produção, promover a contratação de profissionais
especializados para o acompanhamento e assistência técnica da produção
agrícola no Município, Promover anualmente seminários, palestras e cursos de
capacitado e gualjficação dos produtores rurais com vista a possibilitar o
aumento aã produção e agregação de valores da produção agrícola, bem como,
fixar o liomem do campo no camoo, - Poderá promover a aoequaçao do espaço
físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição
de mobiliário em geral, material oe uso comum para o atendimento da demanda
objeto deste plano de governo, Trata-se de ativídades, cuja execução,
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ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de
diretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao
quadriénio objeto do oresente instrumento, Implantar polo de produção do
maracujá, limão, acerola e açai, cupuaçu, açai, dentre outras variedade
capazes oe serem produzidas de forma consorciadas garantindo ótina
produtividade e produção com qualidade o que irá assegurar o aumento da renda
ramiliar com desenvolvimento económico sustentável, Promover Curso especifico
sobre açai, Promover a distribuição de 1,600,000 nudas de fruticultura
essências florestais, Promover o gradiamento de 1500 hectares de terra para
o plantio de mandioca juntamente com 12 cursos sobre produção de mandioca, e
viabilizar extensão rural em parcerias com Emater,

Unidade de medida: Projeto Quantidade 2016: 12
Valor total: 1,948,630,00

Ação,,,,,: 0041 - Prato Verde (implantação, Manutenção e ampliacão):implantar, desenvolver e aopli
Descrição: Prato Verde (implantação, Manutenção e ampliaçao):implântar, desenvolver e

ampliar ações voltadas- para produção de hortas, possibilitando atender as
escolas com produtos da agricultura familiar, ao mesmo tempo em que, busca-se
melhorar o cardápio aHmentar da população de baixa renda, Promovera
distribuição de 400 kits para comunidades rurais e realizar anualmente,
seminários, palestras e cursos sobre produção e comercialização dehortalisas.

Viabilizar, podendo ser eu parceria com órqao do governo federal, estadual
e/ou quaisquer organizações sociais, ações voltadas para a construção de micro
sistemas de abastecimento de água em comunidade rurais do município, bem como,
ampliação do sistema urbano oe abastecimento de água assegurando água para
toda comunidade, Promover a adequação de espaço físico, contratação de
técnicos especializados, aquisição de máquinas e equipamentos, inclusive
tecnológicos, objetivanoo assegurar o cumprimento das metas objeto do presente
Plano de Governo, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes
Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Unidade de medida: Projeto Quantidade 2016: 12
Valor total: J64.660.00

Ação,,,,,: 0042 - Viveiro de Mudas (implantação, Manutenção e Ampliação): implantar o polo de prod
Descrição: Viveiro de Mudas (implantação, Manutenção e Ampliação): Implantar o polo de

produção de mudas e semeníes possibilitando assegurar a produção de grão, e
plantas, inclusive nativas da região, objetivando contrib uir no processo de
reflorestamento e proteção ambiental, Produzir sementes e mudas de açaí,
cupuaçu, dentre frutas silvestre possibilitando aumentar a produção.
D'esednvolver ações e projetos em parceria com órgão do governo federal,
estadual e/ou quaisquer organizações sociais, promover a adequaçaofde espaço
físico, contratação de técnicos especializados, aquisição de máquinas e
equipamentos, inclusive tecnológicos, objetivando assegurar o cumprimento das
metas objeto do presente Plano de Governo, Trata-se de atividades, cuja
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execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos tensos das
Leis oe oiretrizes Orçamentarias (IDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Projeto (juantidade 2016; l
Valor total; 740,710,00

subfunção; 602 - Promoção da Produção Animal

Prograia; OOÍ9 - Agropecuária e Pesca com sustentabilídade
Desenvolver atividades voltadas para promoção da produção agrícola: pecuária e pesca garantindo o
crescimento económico com geração de emprego e aumento da renda familiar, Desenvolver plano de
ação específico de viainlioade, por meio de estudo do solo, espécimes, dentre outros. Fomentar a
criação de animais de grande e oequeno porte, psicujtiira, suinocultura, apicultura,
desenvolvimento de projetos de aquicultura a partir da criação de orga nizações sem fins
lucrativos de pescadores, dentres outras, bem como, produção de grãos e raízes da terra, frutos
agroflorestais, hortaliças, plantas e mudas com vista 'a assegurar o desenvolvimento com
sustentabilidaoe, Para consecução dos objetivos do programa eij questão a unidade orçamentaria
municipal poderá a .qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria poderá promover a adequação do espaço físico em caráter de
reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mooiliário em geral, material de uso
comum oara o atendimento da demanda, contratação de pessoa] objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, dentre outras atividades afins, Trata-se de atividades a serem
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente
plano de governo,-promover o desenvolvimento da pecuária através da elaboração de projetos,
incentivo à realização de campanhas de vacinação e melhoramento genético do reoanlio, visando a
obtenção de produção e produtividade elevadas Natividade no município, Fortalecer as aíividades
agropecuárias no município, através de assistência técnica especializada, além de possibilitar
novas alternativas de comercialização aos pequenos criadores, estruturar a secretaria com novas
máquinas e equipamentos e capacitar produtores e criadores rurais, visando à consolidação da
atividade, lrata-se.de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro
no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,,,,,; OOÍ9 - Produção Animal implanbtação, Manutenção e aAmpliação): Viabilizar projetos e d
Descrição; Produção Anima] implanbtacão, Manutenção e aAmpliação); Viabilizar projetos e

desenvolver atividades voltadas para a produção e comercialização de animal e
derivados no município, Fomentar o desenvolvimento de ativióades produtiva
de apicultura com implemento de unidades e orientação técnica, Desenvolyedr
projeto de criação de animais de pequeno porte, tais como; Suino, Caprino,
Aves (Galinha Caipira), bem como ovos, e outras espécimes assegurando garantir
o abastecimento local e exportação para grandes centro, incluindo adequação de
espaço físico, aquisição de equipamentos, ração e demais materiais oe uso
comum dentre outras, Promover a distribuição de pintos para os pequenos
produtores rurais estabelecendo critério de distribuição e retorço da
produção, mediante acompanhamento técnico da produção. Contribuição no
processo de produção bovino, leite e derivados do l e i t e , objetiyando assegurar
o aumento e melhoramento da produção de carne, leite e seus derivados, gerando
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emprego e renda, - Poderá promover a Construção de Matadouro Municipal ou
demais adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou
construção, bem como, a 'aquisição de mobiliário em geral, material de uso
comum para o atendimento da demanda objeto deste plano oe governo, Promover
a produção de peixes ornamentais a partir de constituição de organizações
especializadas e realização de treinamento, Oesednvolver a produção de
animais em cativeiro e promover cursos sobre manuseio e criação de animais
silvestres, Trata-se de aiividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias
(LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016; 12
Valor total; 455,820,00

Ação,,,,,; 0040 - Peixe na Mesa (implantação, Manutenção e Ampliação); Promover a distribuição de
oescrição; Peixe na Mesa (implantação, Manutenção e Ampliação): Promover a distribuição

de alevínos para pequenos produtores de peixe, Estabelecer calendário'de
atendimento com, maquina, equipamentos e técnicos as unidades de produção de
peixe com vista a assegurar o melhoramento e aumento da produção de peixe,
implantar 50 tanques reoe para atendimento de 200 famílias em rase de
experiência e expansão do processo de criação e coinerciaslízação de peixe em
cativeiro, Promover a construção de 200 tanques e revitalizar outros 100
tanques de modo a garantir maior produção, Revitalizar a pesca do pescado a
partir de formulação de parcerias com o mercado local objetivando aumentar e
qualificar a produção e comercialização do pescado no município, podendo
adequar espaço físico, adquirir veiculos náuticos, terrestres, equipamentos
e/ou material de uso comum, dentre outros, Viabilizar parceria com órgão do
governo federa], estadual e/ou quaisquer organizações sociais, Trata-se de
atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro,
nos termos das Leis oe diretrizes Orçaientárias (LOO) e Leis Orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio ob]eto do presente instrumento.

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016: 12
Valor total; 1.504.210,00

Subfunção; 605 - Abastecimento

Programa; 0009 - Agropecuáría e Pesca com sustentabilidade
Desenvolver atividades voltadas para promoção da produção agrícola, pecuária e pesca garantindo o
crescimento económico com geração de emprego e aumento da renda familiar, Desenvolver plano de
âçáo específico de viabilidade, por meio de estudo do solo, espécimes, dentre outros. Fomentar a
criação de animais de grande e oequeno porte, psicultura, suinocultura, apicultura,
desenvolvimento de projetos de' aquicultura a partir dá criação de orga nizações sem fins
lucrativos de pescadores, dentres outras, bem como, produção de grãos e raízes da terra, frutos
agroflorestais, hortaliças, plantas e mudas com vista a assegurar o desenvolvimento com
sustentabilídaoe, Para consecução dos objetivos do programa em questão a unidade orçamentaria
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
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do Governo Federal, Governo Estadual, -Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria poderá promover a adequação do espaço físico em çaráter de
reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de rfliário em geral, material de uso
comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objeíivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste, plano, dentre' outras afívidades afins, Trata-se de atividades a seres
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente
plano de governo, Promover o desenvolvimento da pecuária através da elaboração de projetos,
incentivo à realização de campanhas de vacinação e melhoramento genético do reoanbo, visando a
obtenção de produção e produtividade elevadas actividade no muniqpio, Fortalecer as aíividades
agropecuárias no município, através de assistência técnica especializada, além de possibilitar
novas alternatjvas de comercialização aos pequenos criadores, estruturar â secretaria com novas
máquinas e equipamentos e capacitar produtores e criadores rurais, visando à consolidação da
ativídade, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer dê cada exercício financeiro
no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,,,,,; OOJ? - Mercados e Feira (Manutenção, Ampliação e Modernização): Viabilizar açòes voltad
Descrição; • Mercados e Feira (Manutenção, Ampliação e Modernização); Viabilizar ações

voltadas para potencializado do abastecimento por meio do comércio de
produtos agrícolas e agrorloresíais, a partir do processo de revitalizado,
construção de mercados e feiras no município, desenvolver ações CÔA visía a

• melhorar a estrutura e organização na Feira Jaguaran, tais como:
remanejamento de vendedores Se alimentos, trabalbar o processo de iluminação,
reparo nas calçadas e arborização com paisagismo, Promover § revitalizãção
municipal a,partir da adequação do espaço com reforma e ap]iação, era especial
com maior número de box e áoutras adequação que possibilitem maior e melhor
atendimento, desenvolver ações voltada para a criação do "feirão do
produtor" devendo semanalmente' possibilitando aumentar o volumete de produtos
e consequeníemente a elevação da taxa de empresa e geração de renda, -
Poderá promover a adequação do espaço físico em çaráter oe reforma, ampliação
e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso
comum para entendimento a demanda objeto dester plano de governo, Promover a

• reforma da Feira do Produtor Hural (feira da farinha) no Município, para a
consecução dos objetivos estabelecidos nesta plano a administração poderá
desenvolver convénios e/ou termos de cooperação técnica com órgãos oo governo
Estadual, Federal e/ou organizações de qualquer natureza, na forma da
legislação vigente, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes
Orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Atívidade Quantidade 2015: l
: . Valor total: 1,925,840,00

subfunção; 606 - Extensão Rural

Programa; 0009 - Agropecuáría e Pesca com sustentabilidade
Desenvolver atividades voltadas para promoção da produção agrícola, pecuária e pesca garantindo o
crescimento económico com geração de emprego e aumento da renda familiar, Desenvolver plano de
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ação especifico de viabilidade, por meio de estudo do solo, espécimes, dentre outros, Fomentar a
criação de animais de grande e pequeno porte, psicultura, suinocultyra, apicultura,
desenvolvimento de projetos de aquicultura a partir da criação de orga nizações sen fins
lucrativos de pescadores, dentres outras, bem como, produção dê grãos e raízes da terra, frutos
agroflorestais, hortaliças, plantas e mudas com vista a assegurar o desenvolvimento com
sustentabilidade, Para consecução dos objetivos do programa em questão a unidade orçamentaria
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
do Governo Federal, Governo Estadual, - M u n i c í p i o s , e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria poderá promover a adequação do espaço físico em çaráter de
reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário eu geral, material de uso
comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, dentre outras ativídades afins. Trata-se de atividades a serem
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente
plano de governo, Promover o desenvolvimento da pecuária através da elaboração de projetos,
incentivo à realização de campanhas de vacinação e melhoramento genético do reSanho, visando a
obtenção de produção e produtividade elevadas à atividade no município, Fortalecer as atividades
appecuárias no município, através de assistência técnica especializada, além de possibilitar
novas alternativas de comercialização aos pequenos criadores, estruturar a secretaria com novas
máquinas e equipamentos e capacitar produtores e criadores rurais, visando à consolidação da
ativídade, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro
no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Descrição;
- Estradas Vjcjnais, Pontes e Pontilhes (Abertura, Manutenção, Recuperação e Amp

Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões (Abertura, Manutenção, Recuperação e
Ampliação); garantir a manutenção permanente de todas as estradas vicinais,
pontes e pontilhes existentes no município, buscando atender as especificadas
nos anexos de demandas apontadas pela sociedade. Promove a abertura de
ramais e construir, se necessário, para cada ramal, pon tes e/ou pontilhões
possibilitando assegurar integração muniucipa] com tocas as comunidades rurais
existentes, ao mesmo tempo em que, possibilitando o aumento da produção e
escoamento para o comércio local, Promover a construção de Trapiche para
embarques e desembarque de aluno e comunidade ribeirinha em geral, Promover
construção de pontos de espera de transporte nas comunidades rurais
assegurando maior conforme a trabalhador do campo no descolocamento rural,
Viabilizar, podendo ser em parceria com órgão do governo federal, estadual
e/ou quaisquer organizações sociais, açoes voltadas para a construção de micro
sistemas de abastecimento de água em comunidade rurais do município, bem como,
ampliação do sistema urbano 3e abastecimento de água assegurando água para
toda comunidade, » Pavimentação do Ramal Traquateua, Vila Liro do Vale / Km
Extençao Traquateua Construção de l pontes em madeira de lei, sobre o Rio Ubá
e igarap'e TraquateuA, implantação de Lombadas entre trevo e sta Maria Trevo
do Acará,lmpnataçao de i crecfie Trevo do Acará, Promover a adequação de
espaço físico, contratação de técnicos especializados, aquisição de maquinas e
equipamentos, inclusive tecnológicos, objetivando assegurar o comprimento das
metas objeto do presente Plano de Governo, Trata-se de atividades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das
Leis oe oiretrizes orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento.

Quantidade 2016: i
Valor total; 8.304.523,00
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TOTAL DO ÓRGÃO,.,,.,,,,,., Valor 2016 18,056,143,

Órgão; 10 - secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Função; í? - Desporto e lazer

subfunção; 812 - Desporto Comunitário

Programa; 0010 - Desporto e Lazer qualidade de vida
Â unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao dvoltadas para pratica de esporte e lazer
envolvendo toda faixa etária, focada no atendimento ao cidadão e nas necessidades da administração
municipal, poderá promover a adequação do espaço fisico em caráter de reforma, ampliação e/ou
construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento
da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste
plano, dentre outras atiyidades afins, Realizará atiyidades que darão suporte ao festival da
juventude, apoiar a pratica do esporte no municipio incentivando times amadores; realização do
camoeonato municipal de futebol amador de campo nas categorias titular.juveml e veteranos;
Realização de competições esportivas no municipio nas diversas modalidades de artes marciais, bem
como, eventos recreatiyos;lncentivar a pratica de modalidades esportivas nas escolas; fornecimento
de alimentação para crianças inscritas nas escolinhas de iniciação esportiva durante a pratica das
atividades em organizaç es esportivas sem fins lucrativos; realização de competições esportivas
(inter-classe), nas escolas da rede municipal; incentivar a criação de pólos esportivos nas
comunidades, realização do campeonato inter-bairros no municipio; possibilitar a melhoria das
áreas esportivas e construir novos espaços para pratica de esportes, reformar e ampliar as
unidades esportivas existentes; construção de pista de atletismo, ginásio porliesportivcos, campos
de futebol de rua, dentre outras unidades esportivas necessárias, Trata-se de atividades a serem
desenvolvidas no decorrer de cada exercido financeiro no período do quadriénio objeto do presente
plano d e governo, - ,

Ação,,,,,; 0046 - Desporto e Lazer (Atividades Administrativas); Garantir a manutenção permanente
Descrição; Desporto e Lazer (Atividades Administrativas): Garantir a manutenção

permanente do processo de ordenamento financeiro, coniábil e patrimonial
relacionado ás atividades administrativas da Unidade Orçamentaria a partir da
controle e sistema da despesa com pessoal e encargos sociais e despesas
operacionais da Unidade, Promover a adequação de espaço físico a título de
reforma, ampliação e/ou construção quando necessário for i bem como, aquisição
de veículos, material de uso comum e/ou equipamentos e material permanente, e
ainda, se necessário for, contratação de pessoal qualificado e com experiência
para o trabalho inerentes às atividades culturais e lazer, Garantir a
manutenção e o desenvolvimento permanente da açao de modo que as atividades
sejam desenvolvidas sempre em benefícios da comunidade, melhorando a cada dia
e produzindo saúde e entretenimento social, cultura e de lazer, Buscar
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desenvolver parcerias com órgão do Governo Federal, Estadual e/ou através de
organizações sociais na forma da legislação eu vigente, Trata-se de
atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro,
nos termos das Leis ie diretrizes Orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeío do presente instrumento,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016;
Valor total;

12
45,9/5,00

Açio,,,,,: 004? - Desporto Comunitário
Descrição; Desporto comunitário

implantação, Manutenção e Ampliação); Promover a contruçao
implantação, Manutenção e Ampliação): Promover a

contruçao de ura ginásio poliesp;ortivo cooerto contendo três salas para
treinamento de pratica de esportiva, banheiros, vestuários, sala para
expedientes administrativos, área externa com espaço infantil com play ground,
quiosque cora sorveteria e/ou lanchonete, paisagismo, bancos de concreto,
lixeiras, estacionamento carro e moto, dentre outros, Desenvolver e
coordenar em parcerias com a Secretária Municipal, bem como, Secretaria
Municipal de Cultura, atividades desportivas e de lazer em todas as Unidades
Escolares da rede municipal de educação básica, estabelecendo calendário de
eventos esportivos e padrão, grau de'participação do cidadão, implantar e
desenvolver escolink de futebol para criança e adolescente podendo adquirir
material esportivo diversos, equipamentos e materiais permanente, dentre
outros necessários ao desenvolvimento e manutenção da demanda, implantar e
desenvolver capeonato municipal e intermunicioal oe futebol, futebol de salão,
natação, voley, basquetes, dentre outras madalidade possibilitado i rmhçio
de talantos, Promover a regularização da Liga esportiva do município com
vista a possibilitar a captação de recursos e a realização de eventos m
abrangència e controle social promover o dia do atleta com objeíiyo de
fomentar a realização de uma grande marcha em prol do esporte no município,
onde o cidadão esportista ou não possa participar do evento como interação
entre pessoas, Buscar desenvolver parcerias com órgão do Governo Federal,
Estadual e/ou através de organizações sociais na forma da Hegislaçao em
vigente, Traía-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer dê cada
exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias (LDO) e
Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriênio'objeio do presente
instrumento,

Unidade de medida: Projeto Quantidade 2016;
Valor total; l.Jí/.OOO,

Açio,,,,,:
Descrição;

- Esportivo oficial implantação e Manutenção); Promover a regularização permanent
Esportivo Oficial implantação e Manutenção): Promover a regularização
permanente das organizações sem rins lucrativas com atividades de
desenvolvimento do esporte, independente da modalidade, possibilitando a
realização permanente de eventos íntermunicipais fortalecendo a pratica
esportivo no município, - Poderá promover a adequação do espaço físico em
caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bera como, a aquisição de

em geral, material de uso comum para o atendimento da ademanda
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objeío deste plano de governo, Garantir a manutenção e o desenvolvimento
permanente da açao de modo que as atividades sejais desenvolvidas sempre em
benefícios da comunidade, melhorando a cada dia e produzindo saúde e
entretenimento social, cultura e de lazer, t Trata-se de atividades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financejro, nos termos das
Leis ae oireírízes Orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeío do presente instrumento,

Quantidade 2016:
Valor total;

12
130.3JS.OO

Subfunção: 813 - Lazer

Programa; 0010 - Desporto e lazer qualidade de vida
A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao dvoltadas para pratica de esporte e lazer
envolvendo toda faixa etária, focada no atendimento ao cidadão e nas necessidades da administração
municipal, poderá promover a t adeouaçao do .espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou
construção, tem como, a aquisição oe mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento
da demanda, contratação oe pessoal objetivando a consecução dos objeíivos estabelecidos neste
plano, dentre outras atíyidades afins, Realizará atividades que darão suporte ao festival da
Juventude, apoiar a pratica do esporte no município incentivando times amadores, realização do
campeonato municipal de futebol amador de campo nas categorias titularjuvenil e veteranos;
Realização de competições esportivas no município nas diversas modalidades de artes marciais, bem
como, eventos recreatiyos;lnceniívar a pratica de modalidades esportivas nas escolas; fornecimento
de alimentação para crianças inscritas nas escolinhas de iniciação esportiva durante a pratica das
atividades em organízaç es esportivas -sem fins lucrativos; realização de competições esportivas
(inter-classe), nas escolas da rede municipal; incentivar a criação de oolos esportivos nas
comunidades, realização do campeonato inter-bairros no município; possibilitar a melhoria das
áreas esportivas e construir novos espaços para pratica de esportes, reformar e ampliar as
unidades esportivas existentes; construçao'de pista de atletismo, ginásio porliesportivcos, campos
de futeio] de ruai dentre outras unidades esportivas necessárias, Trata-se de aíividades a serem
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente
plano de governo,

Açao ;
Descrição;

- Lazer Interativo "Saúde é que interessa" (implantação. Manutenção e Ampliação);
Lazer Interativo "Saúde e que interessa" (implantação. Manutenção e
Ampliação); Promover periodicamente, ginganas educativas e interativas entre
crianças e adolescentes do município buscando melhorar a intereção e promover
conhecimento, implantar e desenvolver competição a remo dse travesia do Rio
mojú, atividades a ser desenvolvidas entre jovens e pessoas até quarenta anos,
objetivando assegurar a difusão turística no município e geração de emprego e
renda com comércio de material de natação e canoagem, Viabilizar subsidiar a
pratica de atividades de ra]ye e motocros (ouatro e duas rodas) utilizando as
trilhas existentes no .município, e partir oe construção de novas pistas para
prática de motocros envolvendo bomens e mulheres, Construção da Praça da
juventude, viabilizar a caravana do idoso, e promover festividades regionais.

- Poderá promover a adequação do espaço físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral,
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material de uso comum para o atendimento da ademanda objeto deste plano de
governo, Garantir a manutenção e o desenvolvimento çermanente da açao de
modo que as atividades sejam desenvolvidas sempre em benerícios da comunidade,
melhorando a cada dia e produzindo saúde e entretenimento social, cultura e de
lazer, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada
exercício financeiro, nos termos das Leis de díretrizes Orçamentarias (IDO) e
Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente
instrumento,

Quantidade 2
Valor total; 181190,00

TOTAL 00 ÓRGÃO,,,,,,,,,,,, Valor M 1.724.!

Órgão; 11 - Sec.Hul.de ciência, Tecnol.e M. Ambiente

Função; 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 122 - Administração Geral

11 - Cie*ncía, Tecnologia e Meio Ambiente
implementar ações voltadas ded educação ambiental através da sensibilização ambiental para toda a
comunidade do município, elaboração e Execução de Projeto de Educação Sanitária e Ambiental;
Promover açoes e instrumentos, necessários a regulação urbanística e ambiental, como forma de
garantir um adequado ,uso e ocupação do solo urbano e rural, preservando o património ambiental e
paisagístico do município; garantir a munitenção do processo de delimitação e cadastraiento das
ativioades de impacto Ambiental, melhorando o atendimento a partir oo estabelecimento de
mecanismos e instrumentos necessários à regulação urbanística e à regularização fundiária,
garantindo de forma equilibrada o processo oe urbanização e de expansão do município; revisão da
numeração toponímica, bem como, identificação, cadastramento, regularização, demarcação e
sinalização das áreas públicas municipais; Promover com planejamento projetos tecnológicos
voltados para o desenvolvimento de açoes de melhoria da produção, ativioades empresariais,
pesquisas e estudo vom vista a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Para consecução dos
objetivos do programa em guestao a unidade orçamentaria municipal poderá a qualquer tempo formular
termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual,
Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais. A unidade orçamentaria
desenvolverá toda e Qualquer açao de apoio administrativo relacionada ao processo iurjdico focada
no atendimento ao cidadão e nas necessidades da administração municipal, poderá promover a
adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição
de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento oa demanda, contratação de
pessoal. Trata-se oe atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro nn
período do quadriénio objeto.do presente plano de governo,

A(ão,M,.i 0050 - Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (Atividades Administrativas): Garantir
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Descrição; Ciência, Tecnologia e 'Meio Ambiente (Atividades Administrativas); Garantir a
manutenção permanente do processo oe ordenamento mediante a execução
Orçamentaria da atividades ambientais e voltadas para o desenvolvimento de
ciência e tecnologia, a partir da sistematização da folha pessoal e encargos
sociais dos servidores, bei como, demais adtividades administrativas e/ou
operacionais da Unidade, Promover o levantamento do patrimonial ambiental,
tais como, nascentes, rios, lagos e cachoeira, áreas de plantas nativas de
grande valor histórico e ambiental, áreas de exploiração agroextrativista,
espécimes ameaçadas de extinção, Assegurar o processo de adequação de espaço
físico a titulo de reforma, ampliação e/ou construção quando necessário ror,
bem como, aquisição de veicules, material de uso'coiuiii e/ou equipamentos 2
materiais,permanentes, Promover palestras, seminários e/ou cursos de
capacítaçao e qualificação do servidor com vista a §ossibilitar o atendimento
ampliado e qualificado a toda população do municipío, Viabilizar parcerias
na forma da legislação vigente com órgão do governo município possibilitando
raelliores condições de vida a população, jrata-se de atividades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer, de cada exercício financeiro, nos termos das
Leis áe oiretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Aíividade Quantidade 2016: 12
Valor total: 6JO,535,00

Subfunção; 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa; 0011 - Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
implementar ações voltadas ded educação ambiental através da sensibilização ambiental para ioda a
comunidade do município, elaboração e Execução de Projeto de Educação sanitária e Ambiental;
Promover açoes e instrumentos, necessários a regulação urbanística e ambiental, como forma de
garantir um adequado uso e ocupação do solo urbano e rural, preservando o património ambiental e
paisagístico do município; garantir a munitenção do processo de delimitação e cadastramento das
ativíoades de Impacto Ambiental, melhorando o atendimento a partir GO estabelecimento de
mecanismos e instrumentos necessários a regulação urbanística e à regularização fundiária,
garantindo de forma equilibrada o processo oe urbanização e de expansão do município; revisão da
numeração toponifica, bem como, identificação, cadastramento, regularização, demarcação e
sinalização das áreas oúblicas municipais; Promover com planejamento prçm°s tecnológicos
voltados para o desenvolvimento de açoes de melhoria da produção! ativioades empresariais,
pesquisas e estudo vom vista a melhoria da qualidade de vida do cidadão, Para consecução dos
objetivos do programa eu questão a unidade orçamentaria municipal poderá a qualquer teispo formular
termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual,
Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais. A unidade orçamentaria
desenvolverá toda e qualquer açao ae apoio administrativo relacionada ao processo jurídico focada
no atendimento ao cidadão e nas necessidades da administração municipal, pooerá promover a
adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição
de mobiliário em geral, material d e - u s o comum para o atendimento oa (banda, contratação de
pessoal, Trata-se ae atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no
período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,,,,,; 0052 - Cidade Verde (implantação, Manutenção e Ampliação); Em parcerias com a Secretári
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Descrição; cidadnerde (implantação, Manutenção e Ampliação); Ea parcerias com a
Secretaria de Agropecuaria e Pesca, desenvolver aíividade de embelezamento
urbano, a partir da motivação de construção de casas residências e prédios
comerciais com recuo suficiente para introdução de plantas ornamentais e
jardins na parte rrontal, construir polo de produção de plantas ornamentais
possibilitando garantir o processo de embelezamento urbano com arborização de
praças, canteiros de vias públicas, jardins e orla marítima, bem como,
distribuição de olantas ornamentais à sociedade, Promover seminários e
palestras a título de campanha de conscientização da da sociedade em relação
necessidade de arborização urbanai acompanhar a de[inição de muros e faúaoas
com vista a possibilitar a adequação do espaço público arborizado, ventilado e
sombreado, construindo um açidade bonita, promover anualmente eventos cora
vista a premiar a residência com melhor jarim, faixada livre, isto é, mais
ventilada, O mesmo processo deverá ocorrer com a rua mais limpa e verde,
bairro e comunidade como todo, cujo prémio servirá de motivação e difusão
ambiental, Arborizar a cidade e núcleo de comunidade rurais com grande
concentração de pessoal, introduzindo arvores nativas de grande poder de
sobriamente, resistente a oscilação climática, em especial ao sol e chuva, de
preferência capaz de produzir flores, Promover a construção de monumentos no
centro urbano da cidade, em vias de grande circulação Promover a adequação
de espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou construção pando
necessário for, bem como, aquisição de veiculos, material de uso comum e/ou
equipamentos e materiais permanente, Promover palestras, seminários e/ou
cursos de capacitacao e qualificação do servidor com vista a possibilitar o
atendimento ampliado e qualificado a toda população do município

U n i d a d e d e m e d i d a ;

Ação
Pesa

, , , . ; 0054 - M e l h o r
icão; H e i t o r

V i v e r
V i v e r

P r o j e t o

i m p l a n t a ç ã o ,
i m p l a n t a ç ã o ,

Q u a n t i d a d e 2016: 1
Va lo r t o t a l : 7 5 2 , 1 0 5 , 0 0

M a n u t e n ç ã o e
M a n u t e n ç ã o

A m p l i a ç ã o ) ;
e A n o l i a c i

V i a b i l i z a r a
o ) : V i a b i l i z a r

c o n s t r u t
a cons

ao íiosq
r u ç ã o

bosques e parques ecológico com área de lazer ao ar livre para criança e
adolescentes, jovens e adultos, com possibilitar de introdução de aves e
animais ezótuos de pequeno porte com vista a fomentar a difusão
cultura-ambiental, ao mesmo tempoo de potencializa a expansão turística.
Promover a adequação de espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou
construção quando^ecessário for, bem como, aquisição de veículos, material de
uso comum e/ou equipamentos e material permanente, e ainda, se necessário for,
contratação de pessoal qualificado e com experiência para o trabalho de
protecão e conservação, Havendo necessidade viabilizar a realização de
palestras e seminários, A partir do segundo ano de atividades da demanda a
administração buscará ampliar a experiência para toda aérea municipal,
assegurado a ampliação do processo, Trata-se de atividades, cuja execução,
ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de
diretrizes Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao
quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016: l
valor total: 797.685,00
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Ação ;
Descrição:

- semana do Meio Ambiente (implaníacàOj Manutenção e Ampliação);Estabelecer delimi
Semana do Meio Ambiente (implantacaOj Manutenção e Ampliacão);Estabe1ecer
delimitação e cadastramento das atividades de impacto ambiental, objetivando
enquadrar as organização degradadouras na faixas tarifárias diferencoiadas com
vista a reduzir o impacto pela utilização dos recursos hídricos e demais
recursos naturais, Promover a adequação de espaço físico a título de
reforma, ampliação e/ou construção quando necessário ror, bei como, aquisição
de veículos, material de uso comum e/ou equipamentos e material permanente, e
ainda, se necessário for, contratação de pessoal qualificado e com experiência
para o trabalho de proteção e conservação, Havendo necessidade viabilizar a
realização de palestras e seminários, A partir do segundo ano de atividades
da demanda a administração buscará ampliar a experiência para toda aérea
municipal, assegurarndo a ampliação do processo, Trata-se de atividades,
cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos
das Leis de oiretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016;
Valor total; 186.f

Subfunção; 543 - Recuperação de Áreas Degradadas

Programa; 0011 - ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
implementar açoes voltadas ded educação ambiental através da sensibilização ambiental para toda a
comunidade do município, elaboração e Execução de Projeto de Educação sanitária e Ambiental;
Promover açoes e instrumentos, necessários a regulação urbanística e ambienta], como forma de
garantir um adequado uso e ocupação do solo urbano e rural, preservando o património ambiental e
paisaoistico do município; garantir a munitenção do processo de delimitação e cadastramento das
atívioades de impacto Ambiental, melhorando o atendimento a partir ao estabelecimento de
mecanismos e instrumentos necessários à regulação urbanística e a regularização fundiária,
garantindo de forma equilibrada o processo oe urbanização e de expansão do munícipio; revisão da
numeração toponímica, bem como, identificação, cadastramento, regularização, demarcação e
sinalização das áreas oúblicas municipais; Promover com planejamento projetos tecnológicos
voltados para o desenvolvimento de açoes de melhoria da produção, ativioaáes empresariais,
pesquisas e estudo vom vista a melhoria da qualidade de vida do cidadão, Para consecução dos
objetivos do programa em questão a unidade orçamentaria municipal poderá a qualquer tempo formular
termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual,
Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais, A unidade orçamentaria
desenvolverá toda e qualquer açao áe apoio administrativo relacionada ao processo jurídico focada
no atendimento ao cidadão e nas necessidades da administração municipal, poderá promover a
adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou'çonstrucao, bem como, a aquisição
de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento ia demanda, contratação de
pessoal írata-se oe atjvídades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no
período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,,,,,; 0053 - Recuperação de Áreas, Rios e Lagos Degradados (implantação, Hanutenção e Ampliaç
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Descrição; Recuperação de Áreas, .Rios e Lagos Degradados implantação, Manutenção e
Ampliação); Desenvolver projetos, programas e açoes voltados para a
recuperação permanente de áreas degradadas com introdução de espécimes nativas
da fauna e flora assegurando 'a sustentabilidade económica no município,
Promover a dragagem de rios e igarapés, sobretudo rios e os canais uti]izados
como transporte Q e produtos agrícola e de pessoas das comunidades ribeirinhas
do município, Promover a adequação de espaço físico a titulo de reforma,
ampliação e/ou construção quando necessário for, bem como, aquisição de
veículos, material de 'uso comum e/ou equipamentos e materiais permanente,
Promover palestras, seminários e/ou cursos de capacitaçao e conscientização
dos produtores rurais, bem como, da sociedade como um todo, em relação ao
ambiente sustentável, Viabilizar parcerias na forma da legislação vigente
com órgão do governo Federal, Estadual ou uer organizações sociais de modo a
assegurar o cumprimento da demanda, Trata-se de atividades, cuja execução,
ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de
diretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao
quadriénio objeto do presente instrumento,

Quantidade 2016; l
Valor total; 296,285,00

Função; 19 - ciência e Tecnologia

Subfunção; 573 - Difusão do conhecimento científico e Tec

Programa; 0011 - Ciência, Tecnologia, e Meio Ambiente
Implementar açoes voltadas ded educação ambiental através da sensibilização ambiental para ioda a
comunidade do município, elaboração 'e Execução de Projeto de Educação Sanitária e Ambiental;
Promover açoes e instrumentos, necessários a regulação urbanística e ambiental, como forma de
garantir um adequado fuso e ocupação do solo urbano e rural, preservando o património ambiental e
paisagístico do município; garantir a munitenção do processo de delimitação e cadastraraento das
atíviíades de Impacto Ambiental, melhorando o atendimento a partir GO estabelecimento de
mecanismos e instrumentos necessários à regulação urbanística e à regularização fundiária,
garantindo de forma equilibrada o processo oe urbanização e de expansão do município; revisão da
numeração toponímica, bem como, identificação, cadastramento, regularização, demarcação e
sinalização das áreas oúblicas municipais; Promover com planejamento projetos tecnológicos
voltados para o desenvolvimento de açoes de melhoria da produção, ativioades empresariais,
pesquisas e estudo vom vista a melhoria da qualidade de vida do cidadão, Para consecução dos
objetivos do programa em questão a unidade orçamentaria municipal poderá a qualquer tempo formular
termo^e cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual,
Municípios, (e ainda, com organização nacionais e/ou internacionais, A unidade orçamentaria
desenvolverá toda e Qualquer açao oe apoio administrativo relacionada ao processo jurídico focada
no atendimento ao cidadão e nas necessidades da administração municipal, poderá promover â
adequação^ espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição
de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento oa oemanda, contratação'^
pessoal, Trata-se oe atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no
período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Ação,,,,,; 0051 - Mente Aberta (implantação, Manutenção e Ampliação); Promover a feira da ciência
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Descrição; Mente Aberta (implantação, Manutenção e Ampliação): Promover a feira da
ciência e tecnologia tendo como foco os estudantes, pesquisadores e comunidade
académica do município objetivando disseminar o conhecimento e fomentar a
criação individual, Assegurar o processo de adequação de espaço físico a
título de reforma, ampliação e/ou construção quando necessário for, bem como,
aquisição de veículos, material de uso comum e/ou equipamentos e materiais
permanentes, Promover palestras, seminários e/ou cursos de capacitaçao e
qualificação do servidor com vista a possibilitar a concretização das metas
objeto do presente Plano de Governo, Viabilizar parcerias na forma da
legisjaçao vigente coffl órgão do governo Federal, Estadual e/ou organizações
sociais, A partir do segundo ano de atividade da demanda promover a expansão
da ação com vista a impactar maior benfeitorias e maiores benefuício
ambientais, Trata-se de ativídades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financejro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias
(LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Quantidade 2016:
Valor total; 296,285,00

TOTAL 00 ÓRGÃO,,,,,,,,.,,, Valor 2016 2,959,785,00

Órgão; 12 - Secretaria Municipal de Turismo

Função; 04 - Administração

Subfunção; 695 - Turismo

Programa; 0012 - Turismo com foco na difusão cultural e ambiental
Desenvolver acoes voltadas para a pontrecialízação turística no município, promover o inventário
turístico^ podendo a unidade orçamentaria a gualguer tempo formular termo de cooperação técnica
e/ou convénios com órgãos do Governo federal, Governo Estadua], Municípios, e ainda, com
organização nacionais e/ou internacionais, A unidade orçamentaria desenvolvera toda e qualquer
açao de apoio administrativo relacionada ao turismo, para tanto, podendo promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mooinário em geral, material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal
objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste jlano, Trata-se de ativídades a seres
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no periodo do quadriénio objeto do presente
plano de governo, Elaboração de estratégias e projetos para o crescimento turístico do m u n i c í p i o ,
a partir oo desenvolvimento uma política de turismo cultural e esportivo fomentado e resgatando
valores da terra conseqúentemente promovendo( a geração de emprego e renda para o município;
implantação de uma campanha de propaganda turística, promover a elaboração de documentos a fim de
conhecer a fundo as potencialidades turísticas e divulgar as ponteciajidade turísticas do
município, bem como, promover seminários, palestras e treinamentos de qualificação da população do
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município nos diversos setores ligado ao Turismo,

Ação,,,,,; 0056 - Turismo Atividade Administrativa ; Desenvolver açoes voltadas para a pontrecial
Descrição; Turismo Atividade Administrativa Desenvolver açoes vojtadas para a

pontrecialízacão turística no município, promover o inventário turístico,
podendo a unioade orçamentaria a qualquer tempo formular termo de cooperação
técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual,
Promover a adequação do espaço físico em çaráter de rerorma, ampliação e/ou
construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso
comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do
quadriénio objeto do presente plano de governo, Elaboração de estratégias e
projetos para o crescimento turístico do município, a partir do
desenvolvimento uma política de turismo cultural e esportivo Fomentado e
resgatando valores da terra consequentemente promovendo a geração de emprego e
renaa para o município, implantar e desenvolver de processo de campanha de
propaganda turística, promover a elaboração de documentos a fim de conhecer a
fundo as potencialidades turísticas e divulgar as pontecialidade turísticas do
município, Promover seminários, palestras e treinamentos de qualificação da
população do município nos diversos setores ligado ao Turismo, Viabilizar a
realização de palestras e seminários e a partir do segundo ano de atividades
da demanda a administração buscará ampliar a experiência para toda aérea
Énidpal, assegurarndo a ampliação do processo, Traía-se de atividades,
cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos
das Leis de direírizes Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Quantidade 2016; 12
Valor total: 368,420,00

Açâo,,..,: 0057 - Turismo e Ecoturismo (Implantação, Manutenção e Ampliação); Constituir a trilha
Descrição; Turismo e Ecoturismo (implantação. Manutenção e Ampliação); Constituir a

trilha ecológica objetivando estaoeler roda e calendário de passeio e demais
atividade turística no município, Estabelecer kit turístico a ser
distribuídos em eventos de preservação ambiental e/ou turismo ecológico;
Fomentar em parceria com a Secretária de ciência, Tecnologia e Meio Ambiente,
bem como. Secretária Municipal de Agropecuária e Pesca, a pesca Esportiva com
ampla difulgação e demais atividades de exploração de ambiental com vista a
possibilitar a difusão turística no município conçomitantemente o crescimento
económico, Promover a adequação de espaço físico a titulo de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, aquisição de veículos, material de uso
comum e/ou equipamentos e material permanente, e ainda, se necessário for,
contratação de pessoal qualificado e com experiência no processo turístico,
viabilizar ainda, a realização de palestras, seminários, Trata-se de
atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro,
nos termos das Leis je diretrizes orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento.



para
Governo Municipal de Hoju

2(116 - Anexo de Metas e Prioridades
Página : OSO

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016: 12
Valor total; 127,830,01!

Função; 18 - Gestão Ambiental

Sulííunção; 695 - Turismo

Programa; 0012 - Turismo com foco na difusão cultural e ambiental
Desenvolver acoes voltadas para a pontrecialização turística no município, promover o inventário
turístico,; pooendo a/ unidade orçamentaria a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica
e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Munidoios, e ainda, com
organização nacionais e/ou internacionais, A unidade orçamentaria desenvolvera toda e qualquer
açao de apoio administrativo relacionada ao turismo, para tanto, podendo promover a adequação do
espaço físico em caráíer de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mooiljário em geral, material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal
objetívando a consecução dos objetívos. estabelecidos neste plano. Trata-se de atjvidades a serem
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente
plano de governo, Elaboração de estratégias e projetos para o crescimento turístico do município,
a oartír ao desenvolvimento uma política de turismo cultural e esportivo fomentado e resgatando
valores da terra conseqíentemente promovendo a geração de emorégo e renda para o município;
implantação de uma .campanha de propaganda turística, promover a elaboração de documentos a fia de
conhecer a fundo as potencialidade* turísticas e divulgar as pontecialidade turísticas do
município, bem como, promover seminários, palestras e treinamentos de qualificação da população do
município, nos diversos setores ligado ao Turismo.

Ação,,,,,:
descrição;

- Janela Aberta implantação, Manutenção e Ampliacão);liplaníar, garantir
Janela Aberta Implantação, Manutenção e Ampliaçào);liplantar, garantir a
manutenção permanente e ampliar passo-a-passo o programa janela aberta qye
objetiya desenvolver diversas atividades como "conhecendo o Hojú", "Trilha
Ecológica", "Nossa História" e "Fauna e Flora" através das quais serão
apresentadas em folder, programa de televisão, out-door e cartazes as
pontecíalidade culturais, a jauna, a flora, rios e lagos, área de produção,
sítio arquiológico dentre informativos no sentido de produzir efeitos
cliamativos, promover a adequação de espaço fisico a titulo de reforma,
ampliação e/ou construção quando necessário for, bem como, aquisição de
veículos, material de 'uso comum e/ou equipamentos e material permanente
objetivando atíngjr os objetivos da ação, Trata-se de ativídades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos tensos das
Leis oe oiretrízes orçamentarias (too) e Leis orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida: Projeto Quantidade 2016:
Valor total;

12
126,835,00

TOTAL DO ÓRGÃO, ,,.,. Valor 2016 623,085,00
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Órgão: 13 - Secretaria Municipal de cultura

Função; 13 - Cultura

Subíunção; 122 - Administração Geral

Programa; 0013 - Cultura viva
Desenvolver açoes podendo ser por neío de terno de cooperação técnica e/ou convénios cora órgãos do
Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, voltados para o desenvolvimento cultural do município, relativo a arte, música,
dança, teatro, dentre outras modalidade, Fomentar e subsidiar acões de criação por meio de
artesanato, pintura, bordado, artefatos de cipó, madeira, gesso e outros, com vista a promoção de
talendo gerando empreqo e renda, fomentar o resgate de eventos culturais extintos, carimbo e
outras manifestões culturais e artísticas, folclóricas e religiosas, além de eventos
comemorativos, Fomedntar a criação de organizações sem fins lucrativos voltadas para prática de
arte, música, dança e promover a ,criação, ampliação e manutenção da escolinlia de mísica dando
origem a banda sinfónica do município, A unidade orçamentaria! poderá promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mobiliário en geral', material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal
objetivando a consecução dos objetívos estaoelecidos neste plano, Trata-se de atividades a serem
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente
plano de governo,

Ação,,,,,; OOS9 - Cultura (Atjvidade Adminisírativas);Garantir a manutenção permanente das açòes d
Descrição: Cultura Atividade Administrativas);Garantir a manutenção permanente das ações

da Unidade Orçamentaria com planejamento, coordenação e avaliação relacionadas
ao processo cultural do município de modo a assegurar o sucesso das metas
estabelecidas neste Plano, Assegurar a execução das atividade culturais
apresentadas pelas demais unidades orçamentarias e nas mesmas condições
interagir com atiyidades gue possibilitem alayancar e resgatar práticas
culturais até então esquecidas, Reforma e ampliação do prédio da Secretaria
de Cultura, estruturando salas para aulas de músicas, biblioteca, sala para
galeria de artes, sala para oficinas, sala de teatro, de dança, cinema e
construção de um anfiteatro nos fundos do prédio (Rua Lauro sodré), Reforma
do antigo prédio da sede do Juventus situado no Centro Cultural para funcionar
como auditório cultural e teatro municipal, bem como alojamento de artistas
visitantes, (Avenida Marechal castelo Branco), construção de um palco com
camarim no Centro Cultural com estruturas para receber'bandas nacionais e
regionais, (Avenida Marechal Castelo Branco), promover a adequação de espaço
físico tais como; Reforma e reestruturaçao do Centro Cultural (construção as
arquibancadas, pavimentação do piso), reforma da praça da alimentação,
construção de mais 03 ooxes para vendas de alimentação na Avenida Marechal
Castelo Branco, Cobertura em formato de concha do palco do anfiteatro da
praça (Praça Jarbas Passarinho, Tombamento do prédio para tornar-se casa da



Pará IDO 2016 - Anexo de Metas e Prioridades
Governo Municipal de Hoju página ; Oi2

cultura (Eua Lauro sodré) Construção de um sambódrorao na cidade, compra ou
reforma de uni Onibus para. funcionar coió biblioteca circulante na cidade e
interior, Promover a aquisição de máquinas e veículos, bem como, de demais
equipamentos e materiais de uso comum ou permanente, inclusive tecnológicos,
com vista a possibilitar o atendimento das deiandas, com qualidade e de forma
ampliadas, Garantir a organização do quadro de pessoal da unidade
orçamentaria, a sistematização das despesas com pessoal, incluindo encargos
sociais, dentre outras atividades inerentes ao processo administrativos.
Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro, nos ternos das Leis Q e diretrizes orçamentarias (LDO) e Leis
Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto GO presente
instrumento,

Unidade de medida; Ativídade Quantidade M: U
Valor total: 947,015,00

Subíunção; 391 - Património Bist Artístico e Arqueológico

Programa; 0013 - Cultura Viva
Desenvolver açoes podendo ser por meio de termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do
Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com, organização nacionais e/ou
internacionais, voltados para o desenvolvimento cultural do município, relativo a arte, música,
dança, teatro, dentre outras modalidade, Fomentar e subsidiar açoes de criação por meio de
artesanato, pintura, bordado, artefatos de cipó, madeira, gesso e outros, com vista a promoção de
talendo gerando emprego e renda, Fomentar o resgate de eventos culturais extintos, carimbo e
outras manifestões culturais e artísticas, folclóricas e religiosas, além oe eventos
comemorativos, Fomedntar a criação de organizações sem fins lucrativos voltadas para prática de
arte, música, dança e promover a criação, ampliação e manutenção da escolinha de misica dando
origem a banda sinfónica do município, A unidade orçamentaria, poderá promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento da demanda, contratação de pessoal
objetivando a consecução dos objetivos' estabelecidos neste {lano, Trata-se de atividades a serei
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente
plano de governo,

Ação ; 0106 - Artes cénicas e Patrimonial Cultural (implantação e Manutenção): Garantir a mano
Descrição: Artes cénicas e Patrimonial cultural (implantação e Manutenção); Garantir a

manutenção de criação e desenvolvimento da ciência artística e de valorização
do património cultural do município, possibilitando assegurar a manutenção
história cultural, artísatica e arqueológica, Promover a adequação de espaço
físico a título oe reforma, ampliação e/ou construção quando necessário ror,
bem como, aquisição de veículos, material de uso comum e/ou equipamentos e
material permanente, e ainda, se necessário for, contratação de pessoal
qualificado e com experiência para o trabalho de comunicação social e
divulgação dos atos e fatos do ordenador responsável pela unidade
orçamentaria, Havendo necessidade viabilizar a realização de palestras,
seminários e/ou cursos de capacitaçao e qualificação do servidor com vista a
possibilitar o atendimento ampliado e qualificado a toda população do
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município, írata-se-de
cada exercício financeiro,
(LDO) e Leis Orçamentarias
presente instrumento,

atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
nos termos das Leis de diretrizes orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao tjuadriènío objeto do

Quantidade M:
Valor total: 364.795,00

subíunção; 592 - Difusão cultural

Programa; 0013 - cultura Viva
Desenvolver açoes podendo ser por meio de termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos do
Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, voltados para o desenvolvimento cultural do município, relativo a arte, música,
dança, teatro, dentre outras modalidade, Fomentar e subsidiar acões de criação por meio de
artesanato, pintura, bordado, aríefatos de cipó, madeira, gesso e outros, com vista a promoção de
talendo gerando emprego e renda, Fome.ntar o resgate de eventos culturais extintos, carimbo e
outras manifestões culturais e artísticas, folclóricas e religiosas, além de eventos
comemorativos, Fomedntar a criação de -organizações sem fins lucrativos voltadas para prática de
arte, música, dança e promover a criação, ampliação e manutenção da escolinha de mísica dando
origem a banda sinfónica do município, A unidade orçamentaria, poderá promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mooiliário m geral:, material de uso comum para o atendimento dá demanda, contratação de pessoal
objetivando a consecução dos objetivos- estabelecidos neste {lano, Traía-se de atividades a serem
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente
plano de governo,

Ação,,,..;
Descrição;

- Difusão Cultural implantação, Manutenção e Ampliação): Estabelecer em parcerias
Difusão Cultural implantação, Manutenção e Ampliação); Estabelecer em
parcerias com as secretárias Municipais: de Educação; ciência. Tecnologia e
Meio Ambiente; Ágropecuáría e Pesca; Desporto e Lazer; e,Turismo, o calendário
cultural do Município, no qual deverá^onstar todas as atividaoes culturais,
com fomentaçao ao turismo municipal, à pratica desportiva e de lazer, dentre
outras, que além de promover a interação sociais entre pessoas do m unicípio,
servira oe eixo para geração de emprego e renda, Promover apoio aos grupos
de juventude no município para a realização de manifestações culturais no
festival; GVarantir - o desenvolvimento de parcerias com os grupos e bandas
musicais do município para s e - apresentarem nos festivais oe juventude;
Garantir transporte para jovens participantes da caravana dajuventude no
município; Fomentar a realização da gincana da juventude, música ao Vivo
(Escolinlia de Músico); Promover a realização do Teatro na Praça (atividades
teatrais revelando talentos), Festival de Dança e Canção; e, Outras atividades
correlatas,

Quantidade 2016:
Valor total: 343,415,00

TOTAL DO ÓRGÃO,...,,.,,,,, Valor 2016 1,655,225,00
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Órgão: H - sec, Mui, de Promoção e igualdade ííacíal

Função; 14 - Direito da cidadania :

Subfunção; 422 - Direitos individuais, Coletivos e Difuso

Programa; 0014 - igualde Racial; O ser Humano Nosso Património
promover ações voltadas para o combate do preconceito ao mesio tempo buscar valorizar o pessoa
pelo ser não em relação'ao património, raça, cor e/ou aotidões, Para consecução dos objetivos do
programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação
técnica e/ou convénios cora órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com
organização nacionais e/ou internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer
acao de apoio administrativo relacionada a promoção da igualdade racial, podendo promover a
adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição
de mobiliário era geral, material de uso coraum para o atendimento oa demanda, contratação de
pessoal objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, írata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no periodo do quadriénio objeto do
presente plano de governo,

Ação,,,,,; 0061 - igualdade saciai Atividades Administrativas): Desenvolver e Garantir a manutenç
Descrição; igualdade Racial Atividades Administrativas); Desenvolver e Garantir a

manutenção permanente cora planejamento, coordenação e avaliação das atividades
relacionadas Unidade Orçamentaria de igualdade racial de modo a assegurar o
sucesso das metas estabelecidas neste Plano de Governo concomitante promovendo
desenvolvinento económico e fsocial. . Garantir a organização do quadro de
pessoal da unidade orçamentaria, a sistematização das despesas com pessoal,
inc]uindo encargos sociais, dentre outras atividades inerentes ao processo
administrativos, Assegurar o processo de adequação de espaço físico a título

. . de reforma, ampliação e/ou construção quando necessário for, de próprios da
unidade orçamentaria, podendo ocorrer em parcerias e convénios com órgãos do
Governo Federal! Estadual e/ou entidades diversas, na forma da legislação eu
vjqor, possibilitando a elevação dos serviços e bens ofertados pelo Poder
púolico Municipal à toda sociedade, Trata-se de atividades, cuja execução,
ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das leis de
diretrízes orçamentarias (ipo) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao
quadriénio objeto do presente instrumento,

Quantidade 2016; U
Valor total: 473,265,00

Ação,,,,,: 0062 - Grupos sociais
Descrição; Grupos sociais

Cidadãos Mojuenses); Garantir a manutenção dg processo de coáat
Cidadãos Mojuenses): garantir a manutenção, dojrocesso de

combate a desigualdade racial e social, assegurando ao' cidadão direitos
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iguaisl independete do género, cor, raça, situação económica, Promover
conferencias da iguadade ,racial çoi ações de interação entre povos, de modo a
resgatar valores e princípios históricos até então postos às margens da
sociedade, Para o cumprimento da presente demanda será promovido a aquisição
de veículos, bem como, de demais equipamentos e materiais de uso comum ou
permanente, inclusjve tecnológicos, Assegurar o processo de adequação de
espaço físico a titulo de reforma, ampliação e/ou construção, podendo ocorrer
em parcerias e convénios com órgãos do Governo federal, Estadual e/ou
entidades diversas, na forma da legislação em vigor, Trata-se de atividades,
cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos
das Leis de oíretrizes orçamentarias (IDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento.

Quantidade 2016:
Valor total;

12
421.570,00

Ação,,,,,; 010? - C]'dadãos iguais Implantação e Manutenção): Elaborar açoes que beneficiem as pop
Descrição; cidadãos Iguais implantação e Manutenção ; Elaborar açoes que beneficiem as

populações negra, indígena, cigana, e qua per outras vivam no municipio que
constituem os grupos etnicos-raciais historicamente discriminados, promovendo
e garantindo dignidade, fazendo valer seus direitos, Promover a eliminação da
Discriminação íiacial enquanto símbolo maior da luta pela inclusão Social,
garantir o compromisso no sentido de promover os debates relacionados a
nerança cultural que recebemos, a sociedade desigual em que vivemos e as açoes
oue devemos empreender para construir a sociedade oue sonhamos para nossos
descendentes, procurar formas de eliminar a desigualdade racial no Município
estabelecendo metas de governo com vista a reafição de padrão de
comportamento voltado para assegurar a igualdade racial e de pêros,
Promover a adequação de espaço físico a titulo de reforma, ampliação e/ou
construção Quando necessário for, bem como, aquisição de veículos, material de
uso comum e/ou equipamentos e material permanente, e ainda, se necessário for,
contratação de pessoal qualificado e com experiência para o trabalho de
comunicação social e divulgação dos atos e fatos do ordenador responsável pela
unidade orçamentaria, Havendo necessidade viabilizar a realização de
palestras, seminários e/ou cursos de caoacitaçao e qualificação do servidor
com vista a possibilitar o atendimento ampliado e qualificado a toda população
do município, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias
(LDO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Quantidade 2016:
Valor total: 117,170,00

TOTAL DO ÓRGÃO,,,,.,,,,,., Valor 2016 1,012.005,00

Órgão; 15 - Secretaria Municipal de Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa; 0015 - Educação Básica de Qualidade e Universalizada
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Promover açoes voltadas para a melhora da qualidade do ensino básico, incluindo a educação
infantil da rede oíblica municipal de ensino, Para consecução dos objetivos oo programa em questão
a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo oe cooperação técnica e/ou convénios com
órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao administrativa,
fínaljstica. tais como; conferências municipais de educação, audiências com conselhos e públicos
atendido pelo ensino, focada no atendimento do alunado concomitantemente às necessidades rede
pública de educação básica, promoverá a adequação do espaço físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum,
inclusive didático, para o atendimento da demanda, contratação oe pessoal, treinamednto de
servidores, objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, será promovida a
ampliação go ensino através de reformas, ampliação de unidades escolares, construções de quadras
poliesportivas, melhoramento do transporte escolares, merenda escolar, atividades a serem
desenvolvidas em todas as comunidades rurais e urbanas do município, Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercido financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo,

Ação,,,,,; 0063 - Educação Básica
Descrição; Educação Básica

Atividades Administrativas
Atividades Administrativas

; Promover a execução orçamentaria c
; Promover a execução orçamentaria

com planejamento, coordenação e avaliação das atividades relacionadas educação
básica do municipío, tais' como; Transporte escolar (inclusive de alunos
ribeironhos), Merenda Escolar, Educação Infantil, Educação Especial, Educação
de Jovens e Adultos, estruturação físicas de 'Unidades Escolares,
Informatização do ensino básico, dentre outras, Garantir a organização do
quadro de pessoal da unidade orçamentaria, a sistematização das despesas COBI
pessoal, incjuíndo encargos sociais, dentre outras atividades inerentes ao
processo administrativos, Assegurar, a execução dos programa complementares
desenvolvidos em parcerias com o FNDE provenintes os recursos do salário
Educação, PDDE, PDE, BRAF, PEJA, e outros, com vista a assegurar o apoio ao
desenvolvimento do ensino da reoe pública municipal. Promover a construção
de um prédio para atender às atividades da SEMEC no Bairro centro; e,
construção de biblioteca municipal (com recursos próprios) zona Urbana,
Promover a aquisição de máquinas e veículos, ben como, de demais equipamentos
e materiais de uso comum ou permanente, inclusive tecnológicos, com vista a
possibilitar o atendimento das demandas, com qualidade e de rorma ampliadas.
Assegurar o processo de adequação de espaço físico a título de reforma,
ampliação e/ou construção, de próprios da unidade orçamentaria, a
Administração ooderá buscar desenvolver parcerias e convénios com órgãos do
Governo Feoeral, Estadual e/ou entidades diversas, na forma da legislação em
vigor! possibilitando a elevação dos serviços e bens ofertados pela Rede
Municipal de Educação Básica à toda sociedade, Promover a reestruturação do
PÇCR do município com a garantir melhor desempemnho dos profissionais;
Viabilizar a partir de estudo sistemático, hora atividade de um terço para os
professores da rede mun i c í p i o , bem como, progressão horizontal para todos os
trabalabdores em educação municipío garantir proqressao vertical tende como 1°
nível o médio ou especial no município, inteqralizaçao das remunerações de 40
horas semanais para os trabalhadores em educação município, o processo de
Educação Básica será desenvolvida com base nos seguintes tópigos; > Educação
Básica para todos; > Reforma e ampliação de Equipamento de Ensino; >
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Construção e instalação de Bibliotecas Públicas; > Artigos da terra
(descobertaj conhecimento e/ou experiências de alunos e professores do
Município); > Mobiliarizaçao da Rede Municipal de Educação básica; >
Construção de quadras esportivas; > informatização da Eoucaçao Básica
Aquisição e Manutenção de computadores e software); > Transporte Escolar
(Aquisição e Manutenção); > Formação continuada de professores e supervisores;
> Capacitaçao para servidores administrativos e de apoio; > capacitaçao de
conselheiros Municipais e Escolares; > Material didático-pedagógico para as
Escolas da Rede Municipal de Educação Básica; > Fórum Permanente aã Educação;
> Alimentação (melhoramento e manutenção); > Educação no Campo; > [ducâçao
Especial; > Educação indígena; > infantil; e, > Educação Profissional,
Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro, nos termos das Leis áe diretrizes Orçamentarias (too) e Leis
Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto oo presente
instrumento,

Quantidade 2016; U
Valor total; 1.917.457,00

Ação,,,,,; 0066 - Educação Básica com Acompanhamento e Controle Social Manutenção e Ampliação ; G
Descrição; Educação Básica com Acompanhamento e Controle Social Manutenção e Ampliação :

Garantir a manutenção das atividades administrativas dos conselhos oe
Educação, a partir da aquisição do material de uso comum, equipamentos e
materiais permanente, Reforma e Ampliação do Prédio São Rafael para os
Conselhos de Escolas Municipais Bairro Centro; Reforma da casa dos conselhos
(CNEjFUlIDEB! CAE), promoção de palestras e seminários com vista a possibilitar
ao conselheiros conhecimento de causa, isto é, entender a execução
orçamentaria e financeira das despesas aplicadas com recursos do ensino
púíliço, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada
exercício financeiro, nos termos das Leis de'diretrizes Orçamentarias (LDO) e
Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente
instrumento,

Quantidade 2016: l
Valor total; 71107,00

subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa; 001S - Educação Básica de Qualidade e Universalizada
promover açoes voltadas para a 'melhora da qualidade do ensino básico, incluindo a educação
infantil da rede oública municioal de ensino, Para consecução dos objetivos oo programa em questão
a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo oe cooperação técnica e/ou convénios com
órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao administrativa,
finalística, tais como: conferências municipais de educação, audiências com conselhos e públicos
atendido pelo ensino, focada no atendimento do alunado concomitantemente às necessidades rede
pública de educação básica, promoverá a adequação do espaço fisico era caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso ~
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inclusive didático, para o atendimento da deraanda, contratação de pessoal, treinamednto de
servidores, objetivando a consecução dos ohjetiyos estabelecidos neste plano» será promovida a
amoliação do ensino através de reformas, ampliação de unidades escolares, construções de quadras
poliesportivas, melhoramento do transporte escolares, merenda escolar, ativioades a serem
desenvolvidas em todas as comunidades rurais e urbanas do município, Traía-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo,

Ação,.,,,; 0064 - Alimentação Escolar Manutenção e Melhoramento); garantir a manutenção do proces
Descrição; Alimentação Escolar Manutenção e Melhoramento); garantir a manutenção do

processo de fornecimento de alimentação escolar ao alunado da rede municipal
de educação básica, em. todos níveis, buscando passa-a-passo ampliar e melhorar
o atendimento, Melngorar e ampliar o atendimento da merenda escolar nas
comunidades rurais Soledade e entorno, Vila União, Curuperé, Serrana, são
]orge, Nova Jerusalém, Campina, Ramal dos cunhas, Martinno, Leaozinho, Boa
Fama, dentres outras Comunidades e entorno; vila Água 8ranca, olho Dágua, e
entorno, Vila Castanhadeua e entorno, Alto Ho j ú e entorno, Baixo Moju e
entorno, Vila Poacé e entorno, "Nova "Aliança 1 vila "Soledade" Saúde e
Comunidade rurais do entorno, Vila "Boa Esperança" e comunidades rurais do
entorno, taisa como; "Vila Isrrael", "Monte Sinai n", "Traquateua", "Trevo do
Acará"e "Santa Maria Trevo", núcleo rural "]upuubinlia" e comunidades rurias
tais como; "itapera", "oivino Espirito santo", itapera" e "Pedreira", "jesus
de Nazaré", "Paruru" e "Vila Nova6,

Unidade de medida: Atividade Quantidade 2016; 10
Valor total: 2.936.1611,00

subfunçào; 361 - Ensino Fundamental

Programa; 0015 - Educação Básica de Qualidade e Universalizada
Promover açoes voltadas para a melhora da qualidade do ensino básico, incluindo a educação
infantil da rede oública liiunicioal de ensino, Para consecução dos objetivos GO programa em questão
a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo oe cooperação técnica e/ou convénios com
órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípjos, e ainda, com organização nacionais ç/ou
internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá ioda e qualquer açao administrativa,
finalistica, tais como; conferências municipais de educação, audiências coi conselhos e públicos
atendido pelo ensino, focada no atendimento do alunado concomitanteniente às necessidades rede
pública de educação básica, promoverá a adequação do escaco físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum,
inclusive didático, para o atendimento da demanda, contratação oe pessoal, treinamednto de
servidores, objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, será promovida a
ampliação oo ensino através de reformas, ampliação de unidades escolares, construções de quadras
poliesportivas, melhoramento do transporte escolares, merenda escolar, ativioades a serei
desenvolvidas em todas as comunidades rurais ,e urbanas do municípjo, Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo,

Ação,,,,,; 0065 -'Transporte Escolar (Modernização, Ampliação e Manutenção): Garantir a manutenção
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Descrição; Transporte Escolar (Modernização, Ampliação e Manutenção); Garantir a
manutenção do transporte escolar da rede inunicipal de educação básica do
município, o (transporte ,escolar para atender a rede m u n i c i o a l de educação
básica do município, ooderá será mantido por neio dos veículos jróprios'da
Admjnjstração Municipal e/ou em processo de locação com pessoas físicas e/ou
jurídicas, na fona da lei, estando os veículos nas condições apropriadas e
ilevídamengte regular no Departamento de Nacional de Trânsito, sem prejuízos
das afinações legais, A administração municipal promoverá no decorrer do
quadriénio novas apísições, podendo essas aquisições, ocorrer com recursos
próprios e/ou convénios com órgãos do Governo Fderal e/ou Estadual, dentre
outras organizações, Os veículos passarão por manutenção sistemática e
periodicamente com vista a garantir segurança e qualidade no atendimento ao
alíunado da rede municipal oe Educação Básica, os condutores, independente
da vinculado, passarão por treinamento, exames médicos, assistirão palestras
e treinameontos, periodicamente, afim de ofertarem o serviços de forna
quafílicada e segura, Desenvolver o atendimento com melhoria do transporte
Escolar, inclusive de barcos, com atendimento da demandas nas comunidades
rurais Soledade e entorno, Vila União, Curuperé, serrana, São Jorge, Nova
Jerusalém, Campina, Ramal dos cunlias, Martinho, Leaozinho, soa Fama, dentres
outras Comunidades e entorno; Vila Agua Branca, olho Dágua, e entorno, vila
Castaníiadeua e entorno, Alto Hojú e entorno, Baixo Hojú e entorno, Vila Poacê
e entorno, "Nova "Aliança" Vvila "Soledade" Saúde e Comunidade rurais do
entorno, Vila "Boa Esperança" e comunidades rurais do entorno, taisa como;
"Vila isrrael", "Monte Sinai n", "Traquateua", "Trevo do Acará"e "santa Maria
Trevo", Núc]eo rural "Jupuubiniia" e comunjdaoes rurias tais coço; "Itapera",
"Divino Espirito Santo", 'itapera" e "pedreira", "Jesus de Nazaré", "Paruru" e
"Vila Nova'. Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financeiro, nos termos das Leis de direírizes Orçamentarias
(LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio okjeto do
presente instrumento,

Quantidade 2016: 10
Valor total: 3,2/1,996,00

Ação,,,,,; 0067 - qualificação de Profissionais da Educação Básica (implantação, Manutenção e Aipi
Descrição; qualificação de Profissionais da Educação Básica (Implantação, Manutenção e

Amp]iação); Promover a' qualificação do ensino çásico, a partir do processo de
treinamento de profissionais da 'educação básica nas seguintes condições e
estruturasíEspecilializaçao para 400 Professores Zona Uroano; em mestrados
para 100 Professores Zona Urbana; e, em formação continuada para os
traballiodores em educação zona Urbana; formação continuada para conselheiros
municipais Zona Urbana; formação continuada em LIBRAS para Professores da Rede
Zona Urbana; formação continuada em Saúde e Prevenção na escola Zona Urbana;
formação continuada em BRARE para Professores da Rede Municipal de Educação
çásiça Zona Urbano, A ação poderá ser desenvolvida em parcerias com
instituições de ensino superior, estaduais e/ou nacionais, mediante realização
de palestras, seminários e cursos de qualificação e capacitaçào profissional,
Assegurar o processo de adequação de espaço físico a titulo de reforma,

ampliação e/ou construção, Trata-se de ativiáades, cuja execução, ocorrera
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no decorrer de cada exercido financeiro, nos termos das Leis de diretrizes
Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Atividade Quantidade Mi l
Valor total; 87,643,00

Açio,.,,,: 0077 - Educação obrigações Tributárias e contribuitjvas (Manutenção); garantir a perman
descrição; Educação obrigações Tributárias e Contribuitivas (Manutenção): garantir a

permanente manutenção mensalmente e tempestivamente das coinírribuições
tributárias referente ao PASEP sobre a arrecadação na forma da lei,

Unidade de medida; Proieto Quantidade 2016; 12
Valor total; 638.000,00

Subfunção; 36] - Ensino Profissional

Programa; 0015 - Educação Básica de Qualidade e Universalizada
Promover açoes voltadas para a melhora da qualidade do ensino básico, incluindo a educação
infantil da rede pública municipal de ensino, Para consecução dos objetivos go programa em questão
a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo oe cooperação técnica e/ou convénios com
órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Munidpjos, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria, desenvolverá toda e qualquer açao administrativa,
finalístíca, taistcomo: conferências municipais de educação, audiências com conselhos e públicos
atendido pelo ensino, focada no atendimento do alunado concomitantemente às necessidades rede
pública de educação básica, promoverá a adequação do escaco físico eu caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comuis,
inclusive didático, para o atendimento da demanda, contratação oe pessoal, treinamento de
servidores, objetivando a Consecução dos oinetiyos estabelecidos neste plano, Será promovida a
amp]iação do ensino através de reformas, ampliação de unidades escolares, construções de quadras
poliesportivas, melhoramento do transporte escolares, merenda escolar, atívioades a serem
desenvolvidas em todas as comunidades rurais e urbanas do minicípjo, Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo,

Educação Profissional implantação, Manutenção e Ampliação); Desenvolver ativida
Educação Profissional Implantação, Manutenção e Ampliação); Desenvolver
ativiaades de formazaçao profissional do aluno em transição do ensino médio
para o ensino superior, com objetivo de garantir o seu imedianto ingresso no
mercado de trabalho formal, A administação poderá constituir escolas
técnicas profissionalhantes em parcerias com outras Unidades Orçamentarias,
assegurar o processo de adequação de espaço físico a título de reforma,
ampliação e/ou construção guando necessário for, de próprios da unidade
orçamentaria, podendo a açao ser desenvolvida em parcerias e convénios com
órgãos do Governo Federal, Estadual e/ou entidades diversas, na forma da
legislação em vigor, possibilitando a elevação do nive] profissional da
sociedade do município, Garantir a contratação e organização do quadro de
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pessoal devidamente qualificado para o atendimento da demanda, Trata-se de
atívídades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro,
nos termos das Leis de diretrizes orçamentarias (IDO) e Leis Orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeio do presente instrumento,

(juantidade 2016; U
Valor total; 70,652,00

TOTAL 00 ÓRGÃO,,,,,,,,,,,, Valor 2016 8.993.023,00

Órgão; 16 - Fundo Municipal de Educação (FUNDES)

Função; 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa; 001$ - Educação Básica de Qualidade e Universalizada
Promover açoes voltadas para a melhora da qualidade do ensino básico, incluindo a educação
infantil da rede pôblicajiunicioal de ensino, Para consecução dos objetivos oo programa en questão
a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo oe cooperação técnica e/ou convén]os com
órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao administrativa,
íinalística, tais como; conferências municipais de educação, audiências com conselhos e públicos
atendido pelo ensino, focada no atendimento do alunado concomitantemente às necessidades rede
pública de educação básica, promoverá a adequação do escaco físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário eit geral, material de uso comum,
inclusive didático, para o atendimento- da demanda, contratação de pessoal, treinamednto de
servidores, objetívando a Consecução dos objetiyos estabelecidos neste plano, será promovida a
ampliação do ensino através de reformas, ampliação de unidades escolares, construções de quadras
poliesportívas, melhoramento do transporte escolares, merenda escolar, ativiáades a serem
desenvolvidas ef todas- as comunidades rurais e urbanas do município, Traía-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeío do
presente plano de governo,

Ação,,,,,; 0069 - Educação sásjca 60X (Manutençãoí Ampliação Modernização): Garantir o atendiraen
Descrição; Educação Básica íflí (Manutenção, Ampliação e Modernização

atendimento ao ensino básico, em sala de aula, nos terno leôis
o

.. . , , .... açao em vjgor,
. cumprimento ao calendário escolar da reoe municipal oe educação básica

atendendo todo o alunado da rede municipal,

quantidade 2016; 12
Valor total; 26,659,100,00

Ação,,,,,; 0070 -.Educação Básica 405! (Manutenção, Modernização e Ampliação); Garantir o atendimen
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Descrição; Educação Básica 403! (Manutenção, Modernização e Ampliação); Garantir o
atendimento ao ensino básico, parte apoio administrativo, nos ternos da
legislação em vigor, em todas as atividades coraplemenáres do ensino básico,
atendendo ao ajunado da rede municipal, Promover aquisição do material de
uso comum, equipamentos e materiais permanentes, matérias oidático e acervos
diversos, possibilitando garantjr o ensino efetivo, quantitativo e qualitativo
na rede municipal de educação básica, Trata-se de atividâdes, cuja execução»
ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das leis de
diretnzes orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao
quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida: Atividade quantidade 2015; 12
Valor total; 11.713.205,00

Ação,,.,,; 00/5 - Educação Básica Estruturação Física (construção, Ampliação^.ReformasEucação B s c a Estruturação F s c a construção, Amplação, Reormas e Manutença
Educação Básica Estruturação Física (construção, Ampliação, Reformas e
Manutenção); Garantir a manutenção permanente das unioades Escolares
existentes, no centro urbano e/ou nas comunidades rurais do município
condicionando melhor atendimento ao alunado, bem como, maior comodidade aos
profissionais da rede municipal de educação municipal, promover adequação do
espaço físico da Sede Municipal de Ensino possibilitando o melhoramento do
atendimento do alunado, bedrn como, maior comodidade aos profissionais da
educação básica a partir do de reformas e amoliacões das Unidades Escolares:
Revitalizado da Escola de Educação Infantil "EÍlNDA"no Bairro Alto; Escola
"Eurídice oa cunha Gordo" no Bairro Pedreira; reforma e adequação da Escola de
Educação infantil "Dílza Gordo"no Bairro Paraíso; construção de mais cinco
salas na escola santa Rosa sajrro Alto; Ampliar a escola de ensino fundamental
"Laércio Barbalho" com no mínimo cinco salas no Bairro do Alímir Grabriela;
ampliação da escola "António Pinheiro" de três salas para oito salas no Bairro
Parolooia II; ampliação da escola "Dona zila" em mais cinco salas no Bairro
Liderança; construção de mais oito salas para a escola "Rosa de Carvalho"
Comunidade Pirateua; Construção de ouadra coberta Escola "Sabastiao Barbosa"
na Zona urbana; Ampliação da escola 'Pedro flery" em cinco salas Bairro «azare

Promover a ampliação oa oferta de vagas na Rede Municipal de Educação Básica
a partir de construção de Unidades Escolares no seguintes e condições;»
Ampliação da Escola infantil Trevo do Acará: » criação de l polo de l a
quarta sere Trevo do Acará; » Construção de i quadra poliesportiya Trevo do
Acará,» construção de uma escola de educação infantil de no mínimo cinco
salas no Bairro Universitário; » Construção oe uia creche de no mínimo cinco
salas sajrro Nazaré; » construção de uma escola de Ensino fundamental de no
mínimo cinco sajas Bairro Universitário; » construção de uma escola de
educação infantil de no minimo cinco salas vila Curucá-ubá;» construção de
uma escola de educação infantil de no mínimo cinco salas Bairro "por do Sol"
Construção de uma escola tfe educação Infantil de no mínimo cinco salas Bairro
do contominio;» Construção de uma escola de Ensino Fundamental de no mínimo
cinco salas Bairro do condomínio;» construção de uma creche de no rninimo
cinco salas Bairro de Nazaré; »construçao oe uma creche de no mínimo cinco
salas Bairro Parolandia l; »construçao de um prédio para o clube de ciências
Bairro Alto; »construçao de Uma Escola de Ensino Fundamental 6° ao 9° ano de
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no mínimo oito salas de tempo integral no Bairro Centro'» construção de uma
quadra coberta para APAE no Bairro Novo Horizonte; reforma e cobertura das
quadras escolares Zona Uurbana; »revitalizaçao dos banheiros das escolas Zona
Urbana; »construçao de laboratórios nas escolas para as ciências físicas e
biológicas Zona Urbana:» climatizacao das salas de aulas das escolas da zona
urbana Z.urbano revitalizaçao dos laboratórios de informática que já existe
construção de Laboratório na escolas ainda não tem Bairro Liderança;
»âquísiçao de cinco onibus para atender os alunos da Zona Urbana, construção
de quadra coberto nas escolas que já existe quadras, na Zona Urbana,
INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE "VILA ISRAEL": » Construção de 01 escola de 8
serie, » Construção de 01 creche; » Quadra de Esporte: INFRAESTRUTURA NA
COMUNIDADE "MONTE SINAI n"; » Construção de 01 sala de aula;
INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE "BOA ESPERANÇA: » Construção de 06 salas de
aula; CONSTRUÇÃO DE UMA Crede;» Construção de 04 salas na Escola contendo
(01 diretoria, 01 sala de coordenação pedagogicA, 01 auditório para reunião e
01 biblioteca), INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE "JUPUUBINHA": » Construção de
Alvenaria Escola equipada com 08 salas, biblioteca, sala de informática e sala
de professores para atender à Comunidade; Quadra Poliesportiva; construção de
um micro sistema de água para a escola Itapera, INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE
"PEDREIRA": » Construção do Polo Escolar (Curto prazo) Pedreira,
INFRAESTRUTURA NAS COMUNIDADES "BOA ESPERANÇA, JESUS DE NAZARÉ, PARURU, VILA
NOVA , BOM JARDIM", ESTIRÃO 00 MAMÃO, ITÁNCOA, LIVRAMENTO, IGARAPÉ AÇU,
JAMBUAÇU; >> construção de Um Polo Escolar com 6 salas de aula na comunidade
de Bom Jardim; » Construção de 01 escola padrão, na comunidade de jaguarari;
» Construção de 02 salas de Aula na comunioade Estirão do Mamão; »
Construção de 01 novo prédio escolar na comunidade Itancoa; » construção de
01 novo prédio Escolar na Comunidade de Livramento; » Aquisição de 02 onibus
escolar oara atender os alunos dentro do território de jambuaçu; » Construção
de 04 salas de aula, construção de 01 sala de computação, Construção de 01
biblioteca, Construção de 01 creche, Construção de uma casa de apoio para
professores, ambos na comunidade de Igarapé açu; INFRAESTRUTURA NAS
COMUNIDADES RURAIS (BOA ESPERANÇA, OLHO DÁGUA, SOLEDADE, NOVA VIDA, PARATEUA E
OUTRAS); » Construção de 01 Escola de Educação Infantil no Pírateya e
redondezas; » Construção de 01 Escola Ensino Fundamental Na vila Nova Vida:
» Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental na vila Soledade;» Ampliação
da Escola oe Educação infantil "ivo Barbosa" vila soledade; >> construção de l
sala de apoio para PÕE ( Portadores de Deficencias Especiais) soa Esperança;
» implantação do Projeto de Teatro "Tecendo o saoer" Boa Esperança;'»
Construção oe 6 salas oe aula para o Ensino Médio Boa Esperança; » Construção
de Uma quadra Poliesportiva, na comunidade Liro dos Vales e Traquateua;'»
Construção de í salas de aula, na escola Liro dos Vales e mcjuateua,
INFRAESTRUTURA NAS COMUNIDADES 00 CENTRO URBANO; Construção do prédio da
Secretaria Municipal e Educação; » construção de 01 escola de Ensino
Fundamental no bairro Nova Esperança; » construção de 01 Escola de Educação
Infantil no bairro Sarapoí» Construção de 01 Escola de Educação ínfantiTna
Vila Moraes; » Construção de 01 Escola de Educação Infantil noCastatihandeua;
» Construção de 01 Escola de Educação infantil no Bairro Universitário; »
Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental Anos finais centro, Promover a
construção de uma secretaria da escola na Comunidade Çuruperé; »entrada da
escola no Ramal Açaí; » Ampliação da Esacola em mais uma sala de aula na
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Comunidade de Serrana; » Construção de uma escola para ensino fundamental na
comunidade Vila Castanhadeua, Redíorma e ampliação da Escola José Domingos; »
Construção ou Ampliação em mais 10 Salas de aula na Comunidade Nova Vida; »
Construção de uma Creche na Comunidade Nova Vida e entorno; » Melhorar o
Transporte com adequação de novos veículos e treinamento de motoristas,
inclusive para atender aos aluno da comunidade rural de [cãozinho: » Equipar
a escola da Comunidade Nova Vida com laboratório de informática e
disoonibilização de sinal de internet via satélite ao custo mensal aproximado
a RJUOfljOO mês; » Construção de uma unidade na comunidade de ]upuuba; »
Ampliação da escola "Fé em Deus"; » ampliação em mais duas salas de'aulas na
Nova Jerusalém e da campaina; » construção de uma quadra de esporte nas duas
comunidades comunidades; Reforma do colégio na comunidade do Martinlio;
Viabilizar parcerias na forma da legislação vigente com órgão do Governo
federal, estadual e/ou quaisquer organizações sociais para desenvolvimento de
açoes e projetos oojeío da preste meta, Trata-se de atividades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das
Leis oe oíretrizes Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Projeío quantidade M; U
Valor total: 3,064,463,00

Ação,,,,,! 0076 - Educação Divida Previdenciaria Pactuada (Amortização): Garantir a manutenção do
Descrição; Educação Divida Previdenciaria Pactuada (Amortização): Garantir a manutenção

do processo de amortização da dívida previdenciária contraída em gestores com
vista a sua liquidação definitiva, Promover acões objetivando assegurar o
controle fiscal evitando relap débitos com terceiros e consequníemeníe o
comprometimento de programas e ações futuras,

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016; li
Valor total: 796,018,00

Subfunção: 365 - Educação infantil •

Programa: 001S - Educação Básica de Qualidade e Universalizada
Promover açoes voltadas para a melhora da qualidade do ensino básico, incluindo a educação
infantil da rede oúblfca municioal de ensino, Para consecução dos objetivos do programa em questão
a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com
órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao administrativa,
finalística, tais como: conferencias municipais de educação, audiências com conselhos e públicos
atendido pelo ensino, ffocada no atendimento do alunado concomitantemente às necessidades rede
pública de educação básica, promoverá a adequação do esjaço físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum,
inclusive didático, para o atendimento da demanda, contratação oe pessoal, treinamednto de
servidores, objetivando a consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, será promovida a
amoliação do ensino através de reformas, ampliação de unidades escolares, construções de quadras
poliesportivas, melhoramento do transporte escolares, merenda escolar, ativioades a serem
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desenvolvidas em todas as comunidades rurais ,e urbanas do município, Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo,

Açâo,,,,.: 00/1 - Educação Básica Infantil 60!! (Manutenção, Ampliação e Modernização); Garantir o
Descrição; Educação Básica infantil (OJ (Manutenção, Aipliacão e Modernização); Garantir

o atendimento ao ensino básico infantil, em sala oe aula, nos termo legislação
em vigor, em cumprimento ao calendário escolar da rede municipal de educação
básica atendendo todo o alunado da rede municipal.

Unidade de medida; Ativídade Quantidade 2016; 12
Valor total: 1.032,0/5,00

Ação,,,,,; 00/2 - Educação sásica infantil W (Manutenção, Modernização e Ampliação); Garantir o
oescrição; Educação Básica infantil 40X (Manutenção, Modernização e Ampliação); Garantir

o atendimento ao ensino básico infantil, parte apoio administrativo, nos
termos da legislação em vigor, em todas as atividades complemenáres do ensino
básico, atenoendo ao alunaoo da rede municipal de educação infantil.
Promover aquisição do material de uso comum, equipamentos e materiais
permanenteSj matérias 'didático e acervos diversos, possibilitando garantir o
ensino efetivo, quantitativo e qualitativo na rede municipal de educação
básica, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada
exercício financeiro, nos termos dás Leis de diretrizes Orçamentarias (LOO) e
Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente
instrumento,

Unidade de medida: Ativídade Quantidade 2016: 12
Valor total; 688.048,00

Subfunção; 56? - Educação Especial

Programa; 0015 - Educação Básica de Qualidade e Universalizada
Promover açoes voltadas para a melliora da qualidade do ensino básico, incluindo a educação
infantil da rede oública municioal de ensino, Para consecução dos objetivos oo programa eia questão
a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com
órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao administrativa,
íinalístíca, tais como; conferências municipais de educação, audiências com conselhos e públicos
atendido pelo ensino, focada no atendimento do alunado concomitantemente às necessidades rede
pública de educação básica, promoverá a adequação do escaco físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, â aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum,
inclusive didático, para o atendimento da demanda, contratação oe pessoal, treinamednto de
servidores, objetivando a consecução dos objetiyos estabelecidos neste plano, será promovida a
ampliação do ensino através de reformas, ampliação de unidades escolares, construções de quadras
poliesportivas, melhoramento do transporte escolares, merenda escolar, ativiíades a serem
desenvolvidas em to'das as comunidades rurais e urbanas do município, Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
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presente plano de governo,

Açáo,,,,,; 0073 - Educação Básica Especial 60$ (Manutenção, Ampliação e Modernização): Garantir o
Descrição; Educação Básica Especial f60í (Manutenção, Ampliação e Modernização): Garantir

o atendimento ao ensino básico especial, em sala oe aula, nos termo legislação
em vigor, em cumprimento ao calendário escohr da rede municipal de educação
básica atendendo iodo o alunado da rede municipal,

Unidade de medida; Ativídade Quantidade 2016: 12
Valor total: HH/5,00

Ação,,,,,; 0074 - Educação Básica Especial W (Manutenção, Modernização e Ampliação); Garantir o
Descrição; Educação Básica Especial 40}! (Manutenção, Modernização e Aispliacão); Garantir

o atendimento ao ensino básico especial, parte apoio administrativo, nos
termos da legislação em vigor, em todas as atividades complementares do ensino
básico especia], atendendo ao alunado da rede municipal de educação especial,

Promover aquisição do material de uso comum, equipamentos e materiais
permanentes! matérias didático e acervos diversos, possibilitando garantir o
ensino efetivo, quantitativo e qualitativo na rede municipal de educação
básica, Traía-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada
exercício financeiro, nos termos das Leis de'diretrizes orçamentarias (LOO) e
Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente
instrumento,

Unidade de medida; Aíividade Quantidade 2016; 12
Valor total: 122,640,00

TOTAL 00 ÓRGÃO,,..,,,,.,,, Valor 2016 47,210,024,00

Órgão; 17 - Sec, Municipal de Saúde e Saneamento

Função: 10 - saúde

Subfunção; 122 - Administração Geral

programai 0016 - Saúde Pública c/Valorização do cidadão, Gratuita e Qualidade
Promover açoes com vista a arantir o acesso, resolutividade e qualidade as açoes e serviços de
saúde, otimizando, readequando e ampliando a sua oferta, integrando recursos na busca da
prevenção, tratamento de doenças e redução de danos ou de sofrimentos que possam estar
comprometendo suas possibilidades de viver de modo saudável, possibilitando o atendimento oe rorraa
ampliada e com qualidade ao cidadão, Para consecução dos objetivos^programa em questão a gestão
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
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do Governo Federal, Governo Estadua], Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacjonais, A unidade orçamentaria da administração municipal poderá promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mobiliário em geral, material de uso comum, inclusive medicamentos e/ou material amblatorial e
odontológico para o atendimento da demanda, bem como, contratação de pessoal objeíivando a
consecução dos objeíivos estabelecidos neste plano, Objetivando ampliar e melhorar a qualidade dos
serviços de saúde pública prestados ao cidadão, a unidade orçamentaria municipal viabilizará a
qualquer tempo, seminários, palestras e/ou cursos oe capacitaçao e qualificação de servidores, tem
como, assessores e técnicos, Dentre outras atividades específicas serão desenvolvidos; Acões de
fortalecimento da Assistência farmacêutica Básica; Expansão do atendimento na Rede de Atenção
Básica em Saúde fúbljca municipal, estratégia de saúde da Família - PSF, ampliação do atendimento
com agentes comunitários de saúde em tooas as comunidades rurais e urbanas, ampliação e
melhoramento do atendimento à saúde bucal expandindo a todas comunidades ruraus e urbanas do
município, ampliação do atendimento das Açoes de Média e Alta complexidade. Prevenir e controlar
danos, perigos e agravos à saúde coletiva, através do raonitoramento dos fatores de riscos oriundos
da produção e consumo de bens e serviços do meio ambiente (água, ar, solo, e desastres naturais),
das zoonoses e da transmissão de doenças que sejam alvo oe controle da vigilância à Saúde,
Promover o estímulo à iniciativas de Promoção de Hábitos e Comportamento mais saudáveis, tais
como; boa alimentação e boas acomodações, espaço limpo, identificação das situações de risco ou
perigo para controle dos condicionantes ambientais sobre a saúde, tais como; armazenamento de
alimentos, espaço de .conservação, transporte, acompanhamento e condicionamento do leite e
derivados do leite, bem como, transporte e acondicionamento da carne, peixe e frutas, construão,
desenvolvimento e organização do Centro de Çontro]e e Zoonose (CCZ) com vista a possibilitar
acompanhamento e comoate oe doenças parasitárias e infectocontagiosas no município, fortalecer a
capacidade de gestão pública potencializando os recursos dísponiveis, oíimizando e ampliando a
estrutura fixa e tecnológica qualificando a força de trabalho, garantindo a participação dos
organismos sociais de modo a desenvolver ações especificas, tais como; a)implementaçao de política
de educação permanente e gestão do trabalno; b) estruturação de orocessos de regulação, controle,
avaliação e auditoria; c)efetivaçao da política de educação popular em saúde; e, djíortalecimento
das açoes de Controle Social por meio do consello Municipal de Saúde Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo, ,

Açào,,.,,; 0078 - Saúde Pública Municipal (Atividades Administrativas); Promover com planejamento
Descrição; Saúde Pública Municipal (Atividades Administrativas): Promover com

planejamento a execução orçamentaria, bem como, avaliação permanente das
1 ativioades desenvolvidas com saúde pública municipal em todos os nível de

atendime n to. Para consecução dos objetivos do programa em questão a gestão
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação téçnjca e/ou
convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e
ainda, com organização nacionais e/ou internacionais na forma da lei. A
unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao de apoio administrativo
relacionada a saúde pública municipa] com vista a'atender às necessidades do
cjdadao e nas necessidades da administração municipal. As acoes de saúde
pública municipal serão desenvolvidas obedecendo o seguinte delineamento:
Saúde pública com valorização do ser humano (Atenção Básica); > Atendimento
Médico ambulatória!; > Atendimentos a Gestante; > Aleitamento Materno; e, >
Saúde do idoso, > Saúde no Lar (atendimento domiciliar); > Fortalecimento da
Assistência Farmacêutica Básica; > Construção e/ou manutenção do Centro de
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Controle de Zoonose; > implementação de política de educação permanente e
gestão do írabajlio; > Estruturação de oroçessos de regulação, controle,
avaliação e auditoria; > Efetivaçao da oolítica de educação popular em saúde;
> fortalecimento das açoes de Controle Social; e, > outras atiyidades
correjatas Combate a. doenças parasitárias e iníeçtoçontaoiosas: > Vigilância
sanitária, > Vigilância Epidemjológica; > vigilância Ambiental; e, > outras
atividades correlatas, Saúde pública com valorização do ser numano (Média
Comjlexidade); > Atendimento de Média a Complexidade; > Estruturação das
Urgências e Emergências; > Atendimento fora do município. Outras Atividades
necessárias existentes ou que venham a existir. Desenvolver o atendimento da
demandas objetivando atender as comunidades rurais soledade e entorno. Vila

Curuperé, serrana, São Jorge, Nova Jerusalém, campina, Ramal dos
oa Fama, dentres outras Comunidades e entorno;

e entorno. Vila Castanhadeua e entorno, Alto
entorno, Vila Poacé e entorno, "nova "Aliança"

demanda das comunidades rurais do entorno, vila
rurais do entorno, Vila "Boa Esperança" e
taisa como; "Vila Isrrael", "Monte Sinai n".

"santa Maria Trevo", Núcleo rural "Jupuubinhâ
tais como: "ítapera", "Divino Espirito santo", Itapera"
de Nazaré", "Paruru e "Vila Nova", Poderá promover a

Cunhas, Martinho, leaozinlio,
Vila Água Branca, Olho oágua,
Mojú e entorno, Baixo Hoju
com estrutura para comportar
"Soledade" Saúde e Comunidade
comunidades rurais do entorno,
"Traquateua", "Trevo do Âcará"e
e comunidades rufias

"Pedreira", "Jesus
adequação do espaço físico em caráter de reforma, anpljaçao e/ou construção,
bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum para o
atendimento da demanda, objeto deste plano de governo, Trata-se de atiyidades
a sereis desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do
quadriénio objeto do presente plano de governo,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: U
valor total: UO/,218,00

Ação,,,,,; 00/9 - Saúde com controle e Acompanhamento Social (Implantação, Manutenção e Ampliação)
Descrção Saúde com controle e Acompanhamento social (Implantação, Manutenção e

Ampliação); Garantir a manutenção das atividades dos conselhos Municipais de
Saúde no que toca a sistema da folha de pagamento e encargos sociais,
estruracão física e .mobiliária, realização de palestras e seminário com vista
a assegurar o exercício da atividades de conselheiros com conhecimento de
causa e fundamental de parecer, dentre outras ações, Poderá promover a
adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção,
bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum cara o
atendimento da demanda objeto deste plano de governo, Trata-se de atividades
a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do
quadriénio objeto do presente plano de governo,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016;
Valor total:

U
37,8/9,00

subfufição: 301 - Atenção Básica

Programa; 0016 - Saúde Pública c/Valorização do cidadão, Gratuita e Qualidade
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Promover açoes com vista a arantir o acesso, resolutivídade e qualidade as açoes e serviços de
saúde, otímízando, readequando e ampliando a sua oferta, integrando recursos na busca da
prevenção, tratamento de doenças e redução de danos ou de sofrimentos que possais estar
comprometendo suas possibilidades de viver oe modo saudável, possibilitando o atendimento de forma
ampliada e com qualidade ao cidadão, Para consecução dos objetivos do programa em gestão a gestão
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios cora órgãos
do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria da administração municipal poderá promover a adequação do
espaço físico em caráter de* reforma, ampliação e/iu construção, bem como, a aquisição de
mobiliário em geral, material de uso comum,'inclusive medicamentos e/ou material amblatorial e
odontologia» para o atendimento da demanda, bem como, contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, Objetivando ampliar e melliorar a qualidade dos
serviços de saúde pública prestados ao cidadão, a unidade orçamentaria municipal viabilizará a
qualquer tempo, seminários, palestras e/ou cursos oe capacitaçao e qualificação de servidores, bem
como, assessores e técnicos, Dentre outras atividades específicas serão desenvolvidos; Acões de
fortalecimento da Assistência Farmacêutica sásica;, Expansão do atendimento na Rede de Atenção
Básica em Saúde Pública municipal, estratégia de saúde da Família - PSF, ampliação do atendimento
com agentes comunitários de saúde em todas as comunidades rurais e urbanas, ampliação e
melhoramento do atendimento à saúde bucal expandindo a todas comunidades ruraus e urbanas do
município, ampliação do atendimento das Açoes de Média e Alta complexidade, prevenir e controlar
danos, perigos e agravos à Saúde coletiva, através do monitoramenío dos fatores de riscos oriundos
da produção e consumo de bens e serviços do meio ambiente (água. ar, solo, e desastres naturais),
das zoonoses e da transmissão de doenças que sejam alvo oe controle da vigilância à saúde.
Promover o estímulo à iniciativas de Promoção de Hábitos e comportamento mais saudáveis, tais
como; boa alimentação e boas acomodações, espaço limpo, identificação das situações de risco ou
perigo para controle dos condicionantes ambientais sobre a saúde, tais cono; armazenamento de
alimentos, espaço de conservação, transporte, acompanhamento e condicionamento do leite e
derivados do leite, bem como, transporte e acondicionamento da carne, peixe e frutas. Construâo,
desenvolvimento e organização do Centro de controle e zoonose (CCZ) com vista a possibilitar
acompanhamento e comoate oe doenças parasitárias e infectocontagiosas no município, Fortalecer a
capacidade de gestão pública potencializando os recursos disponíveis, otiiizando e ampliando a
estrutura fixa e tecnológica qualificando a força de trabalho, garantindo a participação dos
organismos sociais de modo a desenvolver acões específicas, tais como; a)lrapleiientaçao de política
de educação permanente e gestão do trabalno; b) estruturação de processos de regulação, controle,
avaliação e auditoria; c)efetivaçao da política de educação popular em saúde; e, d)fortaleci«ento
das açoes de Controle Social por meio do conselho Municipal de Saúde Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo, ,

Ação,,,.,; 0080 - Saúde Dívida Previdenciária Pactuada (Amortização): Garantir a manutenção do pró
Descrição: Saúde Dívida Prevídenciária Pactuada (Amortização): Garantir a manutenção do

processo de amortização da dívida previdenciária contraída em gestores com
vista a sua liquidação definitiva, Promover acões objetivando assegurar o
controle fiscal evitando relagem débitos com terceiros e consequntemente o
comprometimento de programas e acões futuras,

Unidade de medida: Atividade Quantidade 1016: U
Valor total; 70,788,00

Ação,,,,,; 0081 - Saúde obrigações Tributárias e Contribuitivas (Manutenção): garantir a permanent
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Descrição; saúde obrigações Tributárias e Contribuitivas (Manutenção): garantir a
permanente manutenção mensalmente e tempestivamente das cointrribuições
tributárias referente ao PASEP sobre a arrecadação na forma da l e i ,

Quantidade 2016: 12
Valor total: 190,0700

Ação,,,,,; 0082 - Saúde Capacitação de ííecursos Humanos Implantação, Manutenção e ampliação
Descrição! Saúde Capacitação de Recursos Humanos Implantação, Manutenção e ampliação

unidade orçamentaria desenvolverá toda

; A
: A

qualquer áçao de apoio administrativo
relacionada ao processo de treinamento e qualificação do quadro de pessoal
vinculado Unidade de Qrçamedntária de Saúde Pública Municipal com vista a
atender às necessidades da população urbana e rural, de forma ampliada e
qualificada, Promover a adequação do espaço físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral,
material de uso comum para o atendimento da demanda, Trata-se de atiyidades
• seref desenvolvidas - n o decorrer de cada exercício financeiro no período do

'riênio objeto do presente plano de governo,

Unidade de medida: Atividade Quantidade 2016: l
Valor total: 57,643,00

Ação,,,,,; 0091 - Saúde Estruturação Física (Construção, Ampliação e Manutenção); garantir a execu
Descrição; Saúde Estruturação Física (Construção, Ampliação e Manutenção); garantir a

execução de forma ampliada buscando qualificar passo-a-passo o atendimento do
sistema municipal de saúde pública a partir do processo de estrutura^ íisiu
e aqusição de veículos, equipamentos e materiais permanente, Promover a
construção do Materno infantil, e de um Postos em cada uma das a seguir;
Bairro Pedreira", bairro "Jesus de Nazaré", comunidade "Paruru", "Vila Hova",
Vila "soa Esperança", aquisição de uma abulancia para disponibilização na
comunidade "Boa Esperança", Olho oágua" e demais comunidade de acesso ao
centro urbano, Promover melhoria no posto médico da Comunidade "olho Dagua"
implantar uma equipe do PSF, incluindo dois agentes Agentes Comunitários de
Saúde, que irão atender na área de abrangência das comunidade, Pirateua, Raiai
Jucuuoa, Vila da Paz,. Betaania, Construção de um posto de saúde na
Comunidade do Igarapé Açu com estrutura profissional e material para atender
na seguinte demandaiEnfermeiro de plantão, Medicamentos permanente,
Ambulância, Atendimento odontologia», Promover a Construção de um Posto de
Saúde em cada uma das comunidades Rurais; Vila Traquateua, Lírio dos vales,
Piriá, Praqueá, Bom jardim, Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) no cerntro urbano, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer
acao de apoio administrativo relacionada ao sistema de saúde com vista a
atender às necessidades da população urbana e rural, podendo p r o m o v e r a
adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção,
bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso comui para o
atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos
objetivos estabelecidos neste plano, A Unidade formalizará termos de
cooperação técnica, parcerias diversas e/ou convénios com órgãos do Governo
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Federal, Estadual, consórcio e outras organizações na forma da lei objetivando
assegurar o cumprimento da demanda, A açao será ampliada gradualmente e
anualmente cela unidade orçamentaria a partir de inclusão de novos métodos,
pessoal Qualificado, estudo de necessidade e adequação do espaço físico era
caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mobiliário em geral, material de uso comum e ainda equipamentos e materiais
permanente, inclusive tecnológicos, Trata-se de aiividades a serem
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do
quadriénio objeto do presente plano de governo,

Unidade de medida: Projeto Quantidade 2016; l
Valor total: 2.123,940,00

Função: U - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento sásico Urbano

Programa; 0016 - saúde Pública c/Valorização do cidadão, Gratuita e Qualidade
Promover açoes com vista a arantir o acesso, resolutívídade e qualidade as açoes e serviços de
saúde, otimizando, readequando e ampliando a sua oferta, integrando recursos na busca da
prevenção, tratamento de doenças e redução de danos ou de sofrimentos que possam estar
comprometendo suas possibilidades de viver oe modo saudável, possibilitando o atendimento de forma
ampliada e com qualidade ao cidadão, Para consecução dos objetivos do programa em questão a gestão
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria da administração municipal poderá promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mobiliário em geral, material de uso comum, inclusive medicamentos e/ou material amblaíorial e
odontológico para o atendimento da demanda, bem como! contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, objetivando ampliar e melhorar a qualidade dos
serviços de saúde pública prestaoos ao cidadão, a unidade orçamentaria municipal viabilizará a
qualquer tempo, seminários, palestras e/ou cursos gê capacitaçao e qualificação dê servidores, bem
como, assessores e técnicos, Dentre outras atividades específicas serão desenvolvidos: Acões de
fortalecimento da Assistência Farmacêutica Básica; Expansão do atendimento na ííede de Atenção
Básica em saúde Pública municipal, estratégia de Saúde da Família - PSF, ampliação do atendimento
com agentes comunitários de saúde em tooas as comunidades rurais e urbanas, ampliação e
melhoramento do atendimento à saúde bucal expandjndo a todas comunidades ruraus e urbanas do
município, ampliação do atendimento das Açoes de Média e Alta complexidade, Prevenir e controlar
danos, perigos e agravos à Saúde coletiva, através do monitoramento dos fatores de riscos oriundos
da produção e consumo de bens e serviços do meio ambiente (água, ar, solo, e desastres naturais),
das zoonoses e da transmissão de doenças que sejam alvo de controle da vigilância à Saúde.
Promover o estímulo à iniciativas de -promoção de Hábitos e Comportamento mais Saudáveis, tais
como: boa alimentação e boas acomodações, espaço limpo, Identificação das situações de risco ou
perigo para controle dos condicionantes ambientais sobre a saúde, tais como: armazenamento de
alimentos, esoaço de conservação, transporte, acompanhamento e condicionamento do leite e
derivados do leite, bem como, transporte e acondicionamento da carne, oeixe e frutas. Construão,
desenvolvimento e organização do Centro de controle e zoonose (CCZ) com vista a possibilitar
acompanhamento e combate oe doenças parasitárias e infectocontagiosas no município, Fortalecer a
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capacidade de gestão pública potencializando os recursos disponíveis, otimizando e ampliando a
estrutura fixa e tecnológica qualificando a força de trabalho, garantindo a participação dos
organismos sociais de modo a desenvolver açoes específicas, tais como; a)impleisentaçao de política
de educação permanente e gestão do trahalno; b) estruturação de processos de regulação, controle,
avaliação e auditoria; cjefetivaçao da política de educação popular ef saúde; e, d)fortalecimento
das açoes de Controle social por meio do Conselho Municipal de Saúde Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo, ,

Ação,,,,,; 0108 - Saneamento Para Todos (implantação^ Manutenção e ampliação): Promover a consiruç
Saneamento Para Iodos. (implantação, Manutenção e ampliação); Promover
construção de Aterro Sanitário e/ou ampoliação do aterro existente, adequando
aos padrões exigidos nacionalmente, Promover a Con strução de l.oOO módulos
sanitários residenciais, sendo 400 anualmente para atender na redução de
processo de poluição do ,subsolo com despojo de resídios sanifários
residenciais, A ação poderá ser desenvolvidas em parcerias com órgãos do
Govderno Estadual e/ou Federal, Garantir a manutenção e o desenvolvimento
permanente da açao de modo que as atividades sejam Desenvolvidas sempre era
benefícios da comunidade, melhorando a cada dia e produzindo saúde e
entretenimento social, cultura e de lazer, Trata-se de atividades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das
Leis de díretrízes orçamentarias (too) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento,

Quantidade 2016;
Valor total: «3,169,00

TOTAL DO ÓRGÃO,,,.,M,,,,, Valor 2016

Órgão; 18 - Fundo Municipal de Saúde

Função; 10 - saúde

Subfunção; 301 - Atenção sásica

Programa; 0016 - Saúde Pública c/Valorização do cidadão, Gratuita e Qualidade
Promover açoes com vista a arantir o acesso, resolutividade e qualidade as açoes e serviços de
saúde, otimizando, readequando e ampliando a sua oferta, integrando recursos na busca da
prevenção, tratamento de doenças e redução de danos ou de sofrimentos que possam estar
comprometendo suas possibilidades de viver oe raodo saudável, possibilitando o atendimento cie forma
ampliada e com qualidade ao cidadão, Para consecução dos objetivos do programa em questão a gestão
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
do Governo federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
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internacionais, A unidade orçamentaria -da administração municipal poderá promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mobiliário em geral, material de uso comum, inclusive medicamentos e/ou material amolatorial e
odontológico para o atendimento da demanda, bem coió, contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, Objetivando ampliar e melhorar a qualidade dos
serviços de saúde pública prestados ao cidadão, a unidade orçamentaria municipal viabilizará a
qualquer tempo, seminários, palestras e/ou cursos oe capacitacão e qualificação de servidores, bei
como, assessores e técnicos, Dentre outras atividades específicas serão desenvolvidos; Acões de
fortalecimento da Assistência Farmacêutica Básica; Expansão do atendimento na Rede de Atenção
Básica em saúde Pública municipal, estratégia de saúde da Família - PSF, ampliação do atendimento
com agentes comunitários de saúde em tocas as comunidades rurais e urbanas, ampliação e
melhoramento do atendimento à saúde bucal expandindo a todas comunidades ruraus e urbanas do
município, ampliação do atendimento das Açoes de Média e Alta complexidade, Prevenir e controlar
danos, perigos e agravos à Saúde coletiva, através do nonitoraiento dos fatores de riscos oriundos
da produção e consumo de bens e serviços do meio ambiente (água, ar, solo, e desastres naturais),
das zoonoses e da transmissão de doenças que sejam alvo oe controle da vigilância à Saúde.
Promover o estímulo à iniciativas de Promoção de Hábitos e Comportamento mais Saudáveis, tais
como: boa alimentação e boas acomodações, espaço limpo, identificação das situações de risco ou
perigo para controle dos condicionantes ambientais sobre a saúde, tais como; armazenamento de
alimentos, escaco de conservação, transporte, acompanhamento e condicionamento do leite e
derivados do leite, bem como, transporte e acondicionamento da carne, oeixe e frutas, construâo,
desenvolvimento e organização do Centro de, Controle e zoonose (CCZ) com vista a possibilitar
acompanhamento e comoate de doenças parasitárias e infectocontagiosas no município, Fortalecer a
capacidade de gestão pública potencializando os recursos disooníveis, otimizando e ampliando a
estrutura fixa e tecnológica qualificando a força de trabalho, garantindo a participação dos
organismos sociais de modo a desenvolver açoes especificas, tais como: a)lmplementaçao de política
de educação permanente e gestão do trabalnoi.b) estruturação de orocessos(de regulação, controle,
avaliação e auditoria; c)efetivaçao da política de educação popular em saúde; e, djfortaleciiento
das açoes de Controle Social por meio do conselho Municipal de saúde Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo, ,

Ação,,,,,; 0084 - saúde Atendimento Médico Domiciliar (implantacãOi Mantenção e Ampliação); Desenv
Descrição; saúde Atendimento Médico Domiciliar (Implantação, Mantenção e Ampliação);

Desenvolver atividades de atendimento médico domiciliar representando açoes de
promoção dse saúde pública adaptando o paciente e os familiares para as
ativioades da vida diária, multidisciplinar sob supervisão médica, no qual os
serviços de saúde serão executados na própria residência do paciente, o
atendimento deve representar açoes de promoção à saúde, prevenção, tratamento
de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicilio, oferecendo como
vantagem, a possibilidade de continuar a recuperação do paciente, no conforto
de seu lar, mantendo a assistência de uma equipe multiprofissional, ahamente
especializada, Definir equipe de Saúde da Família composta por técnicos,
auxiliares de enfermagem, enfermeiros e equipe médica buscando possibilitar o
atendimento permanentemente, ( Além fde objetiva o atendimento, busca-se
treinar o paciente e a própria família a cuidar das necessidades básica de
saúde, o oue possibilita assegurar a prevenção de complicações médicas eu
ambiente domiciliar, preparo do auto cuidado, restabelecimento do vínculo
familiar e a reintegração com seu meio oferecer melhor qualidade de vida.
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Melhoria da saúde (ativaçao do posto médico) Divino Espirito santo inc]uindo
Ambulância Bom Jardim, Ampliar o atendimento médico, odontologia) e
oftalmológico com disponibijização de atendimento pelo menos duas vezes por
semana nas comunidades rurais de Nova Aliança (sé Coco), Vila União e Serrana.

Viabilizar a construção de um Posto de saúde com Ambulância de Plantão e
profissionais de Saúde e Telefone para contato. Esta Unidade de atendimento

. irá atender todas as Comunidades Rurais de soa Fama 2, Jupuuba, Atlético, Luso
Brasileiro, Ramal leaozinho, Martinho, Campina, São Jorge, dentre outras
comunidades do entorno da vila Nova Vida, Viabilizar a construção de uma
Unidade de atendimento médico e se possível disponobilizar Ambulância de
Plantão e profissionais de Saúde, bem como, Telefone na unidade para coníato.
Esta Unidade de possibilitará o atendimento na Vila soledade e todas as
comunidades do entorno da Vila, Contratação e capacitaçao de Agentes
Comunitário de Saúde para Soledade, Viabilizr visitas anuais de médicos,
psicólogos, assistentes sociais, dentistas, para eretuarem consultas,
palestras sobre OST'S, droga, riscos da gravides na adolescência, medição de
pressão, diagnósticos de glicose, saúde bucal; Poacè Desenvolver
atendimmento relacionada a Maternidade, Vigilância Sanitária Soledade Saúde 02
(duas) visitas anuais de médicos, psicólogos, assistentes sociais, dentistas,
para efetuarem consultas, palestras sobre OST'sf droga, riscos da Gravides na
adolescência, medição de pressão, diagnósticos de Glicose de glicose e de
saúde bucal, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao de
adequação do espaço físico em.caríter de reforma, ampliação e/ou construção,
bem como, a aquisição de mobiliário em qeral, material de uso comum è/ou
equipamentos e materiais permanente, inclusive veículos apropriado às
atividades do atendimento básico em saúde, Promover palestras, seminários
e/ou cursos de capacitaçao e qualificação do servidor com vista a possibilitar
o atendimento ampliado' e qualificado a toda população do município, Trata-se
de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro! nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias (LDO) e Leis
orçamentarias Anuais (LOA) ( referentes ao quadriénio objeto GO presente
instrumento, A açao será ampliada gradualmente e anualmente pela unidade
orçamentaria a partir de inclusão de novos métodos, pessoal qualificado,
estudo de necessidade e adequação do espaço físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, .bem como, a aquisição de mobiliário em geral,
material de uso comum' e ainda equipamentos e materiais permanente, inclusive
tecnológicos,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: U
Valor total; 895,86],00

Ação,,,,,; 0085 - Atenção Básica Agentes Comunitários de Saúde (Manutenção e Melhoramento); Garani
Descrição; Atenção Básica Agentes Comunitários de saúde (Manutenção e Melhoramento):

Garantir a manutenção permanente do programa comunitário de saúde através dos
agentes assegurando,aos mesmos condições de deslocamento, estrutura física e
matéria] para exercício das atividades de levantamento de anomalia,
identificação e combate de doenças parasitárias e infectocontagiosas, bem
como, das atividades atividades normalmente desenvolvidas pelos agentes
comunitários, Ampliação do número de Agentes comunitários de Saúde para as
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seguintes localidades; Vila .União e serrana mais dois Agentes, Desenvolver o
atendimento da demandas objetivando atender as comunidades rurais Soledade e
entorno, curyperé, Serrana, são Jorge, Nova Jerusalém, Campina, Raiai dos
Cunhas, Martinho, leaozinho, Soa Fama, dentres outras Comunidades e entorno;
ViU Água Sranca, olho Dágua, e entorno, vila çastanhadeua e entorno, Alto
Mojú e entorno. Baixo Hoju e entorno, Vila Poacé e entorno; "Nova "Aliança"
vila "Soledade Saúde e Comunidade rurais do entorno, vila loa Esperança e
comunidades rurais do entorno, taisa como; "Vila isrrael", "Monte Sinai n".
"Traquateua", "Trevo do Acará"e "santa Maria Trevo", Núcleo rural "Jupuubinha
e comunidades rurias tais como; "itapera", "Divino Esoiriío santo", itapera"
e "Pedreira", "Jesus de Nazaré", "paruru" e "Vila Nova", A unidade
orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao de apoio administrativo
relacionada ao sistema de saúde com vista a atender às necessidades do
programa agentes comunitários de saúde, podendo promover a adequação do espaço
físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como| a aquisição
de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento da oemanoa,

. objeto deste plano, A açao será ampliada gradualmente e anualmente pela
unidade orçamentaria a partir de inclusão de novos métodos, pessoal
qualificado, estudo de necessidade e adequação do espaço físico em carater de
reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em
geral, material de uso comum e ainda equipamentos e materiais permanente,
inclusive tecnológicos. Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no
decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo,

Unidade de medida; Ativídade (juantidade M: U
Valor total; l,495,111,00

Ação,,,,.; 0086 - Atenção Básica Atedndimenío farmacêutico (Manutenção, Melhoramento e Ampliação);
Descrição; • Atenção Básica Atedndimento Farmacêutico (Manutenção, Melhoramento ' e

Ampliação); Garantir a manutenção permanente do programa de fornecimento de
medicamento gratuito a população, buscando melhorar passo-a-passo o
atendimento, A Unidade Orçamentaria poderá promover termo de parcerias na
forma da lei com farmácias populares de atendimento ao trabalhador com vista a
ampliação e melhoramento do atendimento, A açao será ampliada gradualmente e
anualmente pela unidade orçamentam a partir de estudo de necessidade e
adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção,
bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material oe uso comum e ainda
equipamentos e materiais permanente, Trata-se de atividades a seren
desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do
quadriénio objeto do presente plano de governo,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016; 12
Valor total; 1,8/7,112,00

Ação ;
Descrição;

0087 - Saúde
saúde
odondí

Bucal
Bucal
ilógico

Manutenção,
Manutenção,

Melhoramento e Ampliação); Garantir serviços
Melhoramento e Ampliação); Garantir serviços

cidadão do município a partir da oferta dos

iédicos
médicos

serviços

od
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por meio unidade móvel nas escolas, comunidades rurais e bairros mais
distantes da Unidade central de Saúde, A unidade orçamentaria desenvolverá
toda e qualquer açao'de adequação do espaço físico em caráter de reforma,
ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral,
material de uso comum1 para o atendimento da demandai objeto deste plano,
Promover atendimento odontologia) nas Comunidades Rurais: 'Nova "Aliança" com
estrutura para comportar a demanda das comunidades rurais do entorno, vila
"Soledade" Saúde e Comunidade rurais do entorno, Vila "3oa Esperança" e
comunidades rurais do entorno, taisa como; "vila isrrael", "Monte Sinai'n".
"Traquateua", "Trevo do Acará"e "Santa Maria Trevo", Núcleo rural "juouubinha
e comunidades rurias tais como: "Itapera", "Divino Espirito Santo", "líaperâ"
e "Pedreira", "Jesus de Nazaré", laruru" e "Vila Nova", A Unidade
formalizará termos de cooperação técnica, parcerias diversas e/ou convénios
com órgãos do Governo federal, Estadual, consórcio e outras organizações na
forma oa lei objeíivando assegurar o cumprimento da demanda, A açâo será
ampliada gradualmente e anualmente pela unidade orçamentaria a partir de
inclusão ae novas necessidades de adequação em caráter de reforma, ampliação
e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material de uso
comum e ainda equipamentos e materiais permanente, inclusive tecnológicos,
desenvolver o atendimento da demandas objeíivando atender as comunidades
rurais Soledade e entorno, vila União, Cyruperé, serrana, São Jorge, Nova
Jerusalém, Campina, Ramal dos Cunlias, Maninho, leaozinho, Soa Fama, dentres
outras Comunidades e entorno; Vila Agua Branca, olho Dágua, e entorno, Vila
castaniiadeua e enton^ Alto Mojú e entorno, saixo Mojú e entorno, Vila Poacê
e entorno, "Nova "Aliança" com estrutura para comportar a demanda das
comunidades rurais do entorno, vila "Soledade" Saúde e Comunidade rurais do
entorno, Vila "Boa Esperança" e comunidades rurais do entorno, taisa como:
"Vila isrrael", "Monte Sinai n", "Traquaíeya", "Trevo do Açará"e "Santa Maria
Trevo", núcleo rural "jupuubinha" e comunidades rurias tais como: "Itapera",
"Divino Espirito Santo", Itapera" e "Pedreira", "Jesus de Nazaré", "Paruru" e
"Vila Nova , Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de
cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de
governo,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016:
Valor total:

12
«5.J8UO

subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Proqrama: 0016 - Saúde Publica c/Valonzação do Cioadao, Gratuita e Qualidade
Promover açoes com vista a arantu o acesso, resolutividade e qualidade as açoes e serviços de
saúde, otimizando, readequando e ampliando a sua oferta, integrando recursos na busca oa
prevenção, tratamento de doenças e redução de danos ou de, sofrimentos que possam estar
comprometendo suas possibilidades de viver oe modo saudável, possibilitando o atendimento de forma
ampliada e com qualidade ao cidadão, Para consecução dos objetivos.do programa em questão a gestão
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria da administração municipal poderá promover a adequação oo
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
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mobiliário em geral, material de uso comum, inclusive medicamentos e/ou material amblatorial e
odontologia) para o atendimento da demanda, bem como, contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, Objetivando ampliar e melnorar a qualidade dos
serviços de saúde pública prestados ao cidadão, a unidade orçamentaria municipal viabilizará a
qualquer tempo, seminários, palestras e/ou cursos oe capacitaçao e qualificação de servidores, bera
como, assessores e técnjcos, Dentre outras atividades específicas serão desenvolvidos; Acões de
fortalecimento da Assistência Farmacêutica Básica; Expansão do atendimento na Rede de Atenção
Básica em Saúde Pública municipal, estratégia de saúde da Família - PSF, ampliação do atendimento
com agentes comunitários de saúde em.tooas as comunidades rurais e urbanas, ampliação e
melhoramento do atendimento à saúde bucal expandindo a iodas comunidades ruraus e urbanas do
município, ampliação do atendimento das Açoes de Média e Alta complexidade, Prevenir e controlar
danos, perigos e agravos à Saúde coletiva, através do monitorasiento dos fatores de riscos oriundos
da produção e consumo de bens e serviços do meio ambjente (água, ar, solo, e desastres naturais),
das zoonoses e da transmissão de doenças que sejam alvo de controle da vjgilância a Saúde,
Promover o estímulo à iniciativas de Promoção de Hábitos e comportamento mais saudáveis, tais
como; boa alimentação e boas acomodações, espaço limpo, Identificação das situações de risco ou
perigo para controle dos condicionantes ambientais sobre a saúde, tais como; armazenamento de
alimentos, esoaço de conservação, transporte, acompanhamento e condicionamento do leite e
derivados do leite,, bem como, transporte e acondicionamento da carne, peixe e frutas, construão,
desenvolvimento e organização do centro de Controle e zoonose (ccz) com vista a possibilitar
acompanhamento e comoate oe doenças parasitárias e infectocontagiosas no município, Fortalecer a
capacidade de gestão pública potencializando os recursos disooniveis, otimizando e ampliando a
estrutura fixa e tecnológica qualificando a força de trabalho, garantindo a participação dos
organismos sociais de modo a desenvolver açoes específicas, tais como; a)lmplementaçao de política
de educação permanente e gestão do trabalno; b) estruturação de processos de regulação, controle,
avaliação e auditoria; cjefetívaçao da política de educação popular ei saúde; e, djrortaleciitefito
das açoes de Controle Social por meio do conselho.Municipal de saúde Trata-síide, ativitós a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeío do
presente plano de governo, ,

Acão,,.,.: 0083 - Saúde Atendimento Médico e Ambulatorial (Manutenção e Melhoramento); A unidade o
Descrição; Saúde Atendimento Médico e Ambulatorial (Manutenção e Melhoramento); A unidade

orçamentaria desenvolverá ioda e qualquer açao de apoio administrativo e/ou
finalístico relacionada ao sistema de saúde com vista a atender as
necessidades da população urbana e rural, a partir do processo de
disponibilização de leitos, atendimento diário nas Unidades, Municipais de
Saúde e Laboratoriais, atendimento médicos assistidos pelo nível de atenção
básico, Preparar as Unidades médicas de atendimento básico para a presta ao
de serviço de Assistência Médica Ambulatorial preparado.para atender pacientes
em quadros de menor gravidade nas áreas de clinica medica, prestar
atendimento, nas patologias ortopédicas, para pacientes oue não apresentam
casos de urgência por meio de consultas, tendo como finalidade o atendimento
não agendado de pacientes portadores de doenças de baixa e média complexidade
(Gripe, Asma, Bronquite, Alterações de Pressão Arterial, Viroses, cefaleia,
Dor Precordial, Pequenos Acidentes e outras) visa ampliar o acesso, de
pacientes que necessitam atendimento imediato, acolhimento de frobleiaticas
sociais relacionadas à' situação do atendimento e agravos de saúde, bem como
orientação e direcionamento áas disponibilidades e fluxos da rede básica de
saúde, Implantação de l PSF abrangendo as comunidade, Pirateua, Ramal
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Jticuuba^Víla da paz, Beiaania , Trevo do Acará, Promover a adequação do
espaço rísico em çarater de reforma, ampliação e/ou construção, bei como, a
aquisição de mobiliário eu geral, material de'uso comum para o atendimento da
demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, Promover a aquisição de material de uso comum,
materiais e equipamentos permaneníres, inclusive, hospitalares e
laboratoriais, veículos e máquinas e ainda, área para construção e/ou
ampliação de espaço fiscos de unidades hospitalares, A Unidade formalizará
termos de cooperação técnica, parcerias diversas e/ou convénios com órgãos do
Governo federal, Estadual, Consórcio e outras organizações na forma da lei
objetívando assegurar o cumprimento da demanda, Trata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do
quadriénio objeío do presente plano de governo,

Unidade de medida; Âtividade Quantidade 2016; tt
Valor total: 14.506,152,00

Ação,,,,,;
Descrição;

- Saúde Atendimento de Média Complexidade Implantação, Manutenção e ampliação
Saúde Atendimento de Média Complexidade implantação, Manutenção e ampljacão .
garantir a promoção do atendimento era saúde em níveis de média complexidade, a
partir do processo de formulaçaoje uma política voltada para a organização do
sistema municipal de saúde equânime, integral e resoluíivo promovendo o
atendimento efetivo dos oroblemas de saúde da popujaçao a realização de um
conjunto de acoes articuladas entre os diferentes níveis de complexidade da
atenção à saúoe, Promover o desenvolvimento de um modelo de atenção focado e
estruturado nos três níveis bierárquícos complementares de atenção á saúde;
ATENÇÃO BÁSICA, DE MÉDIA ,E ALTA COMPLEXIDADE buscnado fazedr com nesse
estrutura se destaca a Média Complexidade como parte importante do sistema
municipal de saúde, componente fundamental para a efetiva implementação das
diretnzes previstas nas orientações que estruturam o SUS, Garantir a
internação, o nascimento e proteçao ao nascido vivo, bem coiiOj da gesatante em
situação pôs parto de atenção especial dentre outras situações, garantir o
atendimento a todo cidadão em saúde cora qualidade viabilizando a estruturação
do A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer açao de apojo
administrativo relacionada ao sistema de saúde com vista a atender as
necessidades da população urbana e rural, podendo promover a adequação do
espaço físico em çaráíer de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a
aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum (tara o atendimento da
demanda objeto deste Plano de Governo. A Unidade formalizará termos de
cooperação técnica, parcerias diversas e/ou convénios com órgãos do Governo
Federal, Estadual, Consórcio e' outras organizações na forma da lei objetivando
assegurar o cumprimento da demanda. A açao será ampliada gradualmente e
anualmente oela unidade orçamentaria a partir de inclusão de novos métodos,
pessoal Qualificado, estudo de necessidade e adequação do espaço físico em
caráter oe reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mobiliário em geral, material de uso comum e ainda equipamentos e materiais
permanente, inclusive tecnológicos,

Unidade de medida; Âtividade Quantidade 2016: 12
Valor total: 6,663.033,00
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subfunção; 304 - Vigilância Sanitária

Prograia; 0016 - Saúde pública c/Valorização do cidadão, Gratuita e Qualidade
Promover açoes com vista a arantir o acesso, resolutividade e qualidade as açoes e serviços de
saúde, otiitiizando, readequando e ampliando a sua oferta, integrando recursos na busca da
prevenção, tratamento de doenças e redução de danos ou de sofrimentos que possais estar
comprometendo suas possibilidades de viver oe modo saudável! possibilitando o atendimento de forma
ampliada e com qualidade ao cidadão, Para consecução dos objetivos do programa em questão a gestão
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios coi órgãos
do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria da administração municipal poderá promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mobiliário em geral, material .de uso comum, inclusive medicamentos e/ou material amblatorial e
odontologia) para o atendimento da demanda, bem como, contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetivos estabelecidos neste plano, objetivando ampliar e melhorar a qualidade dos
serviços de saúde pública prestados ao cidadão, a unidade orçamentaria municipal viabilizará a
qualquer tempo, seminários, palestras e/ou cursos oe capacitaçao e qualificação de servidores, bem
como, assessores e técnjcos, Dentre outras aíivídades específicas serão desenvolvidos; Acões de
fortalecimento da Assistência Farmacêutica Básica; Expansão do atendimento na Rede de Atenção
Básica em Saúde Pública municipal, estratégia de saúde da Família - PSF, ampliação do atendimento
com agentes comunitários de saúde em 'tocas as comunidades rurais e urbanas, ampliação e
melhoramento do atendimento à saúde bucal expandindo a todas comunidades ruraus e urbanas do
município, ampliação do atendimento das Açoes de Média e Alta complexidade, Prevenir e controlar
danos, perigos e agravos à Saúde coletiva, através do monitoraienío dos fatores de riscos oriundos
da produção e consumo de bens e serviços do meio ambiente (água, ar, solo, e desastres naturais),
das zoonoses e da transmissão de doenças que sejam alvo de controle da vigilância à Saúde,
promover o estímulo à iniciativas de Promoção de Hábitos e Comportamento mais saudáveis, tais
como; boa alimentação e boas acomodações, espaço limpo, Identificação das situações de risco ou
perigo para controle dos condicionantes ambientais sobre a saúde, tais como; armazenamento de
alimentos, espaço de conservação, transporte, acompanhamento e condicionamento do leite e
derivados do leite, bem como, transporte e acondicionamento da carne, peixe e frutas, consíruão,
desenvolvimento e organização do Centro de controle e Zoonose (ccz) com vista a possibilitar
acompanhamento e combate oe doenças parasitárias e infectoconíagiosas no município, Fortalecer a
capacidade de gestão pública potencializando os recursos disponíveis, otimizando e ampliando a
estrutura fixa e tecnológica qualificando a força de trabalho, garantindo a participação dos
organismos sociais de modo a desenvolver açoes específicas, tais como; a)iiiiplementaçao de política
de educação permanente e gestão do traiulno; b) estruturação de processos de regulação, controle,
avaliação e auditoria; c)efetivaçao da política de educação popular ei saúde; e, d)foríalecimento
das açoes de Controle Social por meio do Conselho Municipal de Saúde Trata-se oe atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do
presente plano de governo, ,

Ação,,,,,; 0088 - Atenção Básica Vigilância Sanitária (Manutençaol Melhoramento e Ampliação): Oese
Descrição; Atenção Básica Vigilância Sanitária (Manutenção, Melhoramento e Ampliação):

Desenvolver serviços de Vigilância Sanitária' enquanto parcela do poder de
polícia destinado à defesa oa saúde, que tem como principal finalidade impedir
que a saúde humana venha sofrer danos em razão de mau condicionamento de
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alimentos, alimentos processados inadequadamente, transporte de carne, leite,
verduras! dentre outros, fora das especificações estabelecidas pela ANíVíSA,
Vigilância Sanitária enquanto conjunto de medidas que têm como objetivo
elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de dornas e padrões de
interesse sanitário, aplicando-se na tuilização de medicamentos e
corresçondentes^cosíiiéticos, alimentos, saneaníes e equipamentos e serviços de
assistência à saúde, Estender o atendimento com vigilância sanitária, com
çoletores de Lixo, outras atívidades de combate doenças parisitárias e
infecíocontagiosas, nas comunidades rurais soledade e entorno, Vila União,
Curuperé, Serrana, são ]orge, Nova Jerusalém, Campina, Ramal dos cunhas,
Martinlio, Leaozinno, Boa Fama, dentres outras comunidades e entorno; Vila Água
Branca, ollo oágua, e entorno, Vila Castanbadeua e entorno, Alto Hoju e
entorno, Baixo Moju e entorno, Vila Poacê e entorno, Desenvolver Vigilância
Sanitária em relação a substâncias, materiais, serviços gy situações que
possan, mesmo potencialmente, representar risco a saúde coletiva da população,

Possibilitar a Vigilância Sanitária enquanto instrumento de ativioade
multídisciplinar que regulamenta e controla a fabricação, produção,
transporte, armazenagem, distribuição e comercialização de produtos e a
prestação de serviços de interesse Ada Saúde Pública. Desenvolver cursos,
palestras e seminários sobre a importância do processo de vigilância sanitária
no munidpio enquanto medida em que fiçaliza e protege a população das
situações de risco extremo a gue a saúde individualj coletiva e amoienta] são
expostas, Promover a revisão com vista a adequação e atyalização do código
de Vigilância sanitária do Municípios, A açao será ampliada gradualmente e
anualmente pela unidade orçamentam a partir de estudos de necessidade e
adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção,
bem como, a aquisição de mobiliário em geral, material oe uso comum e ainda
equipamentos e materiais permanente, inclusive tecnológicos,

Unidade de medida; Atividade Quantidade M: U
Valor total; 219,334,00

Subfunção; 305 - Vigilância Epideroíológica

programa: 0016 - Saúde pública c/Valorização do cidadão, Gratuita e qualidade
Promover açges com vista a arantir o acesso, resolutividade e qualidade as açoes e serviços de
saúde, otimizando, readequando e ampliando a sua oferta, integrando recursos na busca da
prevenção, tratamento de doenças e redução de danos ou de sofrimentos que possam estar
comprometendo suas possibilidades de viver oe modo saudável; possibilitando o atendimento de forma
ampliada e com qualidade ao cidadão, Para consecução dos ob]etivos,do programa em guestao a gestão
municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação técnica e/ou convénios com órgãos
do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com organização nacionais e/ou
internacionais, A unidade orçamentaria da administração municipal poderá promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mooiliário em geral, material de uso comum,'inclusive medicamentos e/ou material amblatorial e
odontológico para o atendimento da demanda, bem como( contratação de pessoal objetivando a
consecução dos objetívos estabelecidos neste plano, objetivando ampliar e melnorar a qualidade dos
serviços de saúde pública prestados ao cidadão, a unidade orçamentaria municipal viabilizara a
qualquer tempo, seminários, palestras e/ou cursos oe capacitaçao e qualificação de servidores, beis
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como, assessores e técnicos, Dentre outras atividades específicas serão desenvolvidos; Açoes de
fortalecimento da Assistência Farmacêutica Básica; Expansão do atendimento na Rede de Atenção
Básica em Saúde pública municipal, estratégia de Saúde da Família - PSF, ampliação do atendimento
com agentes comunitários de ^saúde em tocas as comunidades rurais e urbanas, ampliação e
melhoramento do atendimento à saúde bucal expandindo a todas comunidades ruraus e urbanas do
município, ampliação do atendimento das Açoes de Média e Alta complexidade, Prevenir e controlar
danos, perigos e agravos à saúde coletíva, através do monitoramento dos fatores de riscos oriundos
da produção e consumo de bens e serviços do meio ambiente (água, ar, solo, e desastres naturais),
das zoonoses e da transmissão de doenças que sejam alvo oe controle da vigilância à Saúde.
Promover o estímulo à iniciativas de Promoção de Hábitos e comportamento mais saudáveis, tais
como; boa alimentação e boas acomodações, espaço limpo, identificação das situações de risco ou
perigo para controle dos condicionantes ambientais sobre a saúde, tais como; armazenamento de
alimentos, espaço de conservação, transporte, acompanhamento e condicionamento do leite e
derivados do l e i t e , bem como, transporte e acondicionamento da carne, Deixe e frutas. Construão,
desenvolvimento e organização do centro de, Controle e zoonose (ccz) cora vista a possibilitar
acompanhamento e combate oe doenças parasitárias e ínfectocontagiosas no município, Fortalecer a
capacidade de gestão pública potencializando os recursos disponíveis, otimizando e ampliando a
estrutura fixa e tecnológica qualificando a força de trabalho, garantindo a participação dos
organismos sociais de modo a desenvolver ações específicas, tais como; a)!iíiplementaçao de política
de educação permanente e gestão do trabalho; b) estruturação de processos de regulação, controle,
avaliação e auditoria; c)efetivaçao da política de educação popular em saúde; e, d)fortalecimenío
das açoes de Controle Social por meio do Conselho Municipal de Saúde írata-se de atividades a
serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeío do
presente plano de governo, ,

Açio,,,,,: 008? - Saúde Ambiental e Epidemío]óqica (Implantação, Manutenção e Ampliação); implanta
Descrição; saúde Ambiental e Epidemíológica (implantação, Manutenção e Ampliação);

implantar, garantir a manutenção e ampliação gradualmente e anualmente as
açoes de controje de epídemilogia e vigilância ambiental, garantir o
processo produtivo compreendendo as atividades pé incluem a extraçao das
matérias-primas, sua transformação em produtos, o consumo destes produtos e,
finalmente, o seu destino final sob a forma de resíduos, Acompanhar as
atividades de extraçao com vista ao controle de situações de risco, tanto para
a população trabalhadora, quanto para a população em geral, sobretudo
protegenôo-de doenças -provocadas pela contaminaçãso de rios e lagos.
Desenvolver atividades de acompanhamento e controle de utilização de rios e
lagos, manipujacào de produtos veterinários, beneficiamento de ideira, dentre
outros, com vista a garantir eliminação de agentes nosivos ao meio ambiente,
Desenvolver o atendimento da demandas objetivando atender as comunidades
rurais Soledade e entorno, Vila União, Curuperé, Serrana, São Jorge, Nova
Jerusalém, Campina, Ramal dos Cunhas, Martinho, Leaozinho, Boa Fama, dentres
outras Comunidades e entorno; Vila Agua Branca, Olho Dagua, e entorno, vila
castanhadeua e entorno! Alto Mojú e entorno, Baixo Mojú e entorno, Vila Poacê
e entorno, "Nova "Aliança" com estrutura para comportar a demanda das
comunidades rurais do entorno, vila "soledade" Saúde e comunidade rurais do
entorno, Vila "Boa Esperança" e comunidades rurais do entorno, taisa como:
"Vila isrrael", "Monte Sinai n", "Traquateua", "Trevo do Açara"e "Santa Maria
Trevo", núcleo rural "Jupuubinha" e comunidades rurias tais como: "itapera",
"Divino Espirito Santo", itapera" e "Pedreira", "Jesus de Nazaré", "Paruru 1 e
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"Vila Nova", A unidade orçamentaria desenvolverá ioda e qualquer acao de
apoio administrativo relacionada ao sistema de saúde com vista a atender às
necessidades de acompoanhamento do processo de Vigilância Epidemilóoica e
ambiente, podendo promover a adequação do espaço físico em carátèr de reforma,
ampliação e/ou construção, bem coió, a aquisição de nobiliário eu geral,
material de uso comum para o atendimento da demanda, inclusive com a
contratação de pessoal oojetivando a consecução dos objetiyos estabelecidos
neste plano, A Unidade formalizará termos de cooperação técnica, parcerias
diversas e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Estadual, Consórcio e
outras organizações na forma da lei objetivando assegurar o cumprimento da
demanda, Trata-se de aíiyidades a serem desenvolvidas no decorrer de cada
exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de
governo, A açao será ampliada gradualmente e anualmente pela unidade
orçamentaria a partir de inclusão de novos métodos, pessoal qualificado,
estudo de necessidade e adequação do espaço físico em carátèr de reforma,
ampliação e/ou construção, liem como, a aquisição de mobiliário em qeral,
material de uso comum e ainda equipamentos e materiais permanente, inclusive
tecnológicos,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: U
Valor total: 9J8,556,00

TOTAL DO ÓRGÃO.... M,,.... Valor 2015 27,0/8,545,00

Órgão: 19 - Sec.Mul.de Ação Social e Ass, da Família

Função; 08 - Assistência Social

subfunção; 122 - Administração Geral

Programa: 001? - Assistência social com Foco na Família
Promover açoes de acompanhamento permanente com vista a garantir o desenvolvimento de estruturas e
organizações existentes e/ou a serem criadas, voltadas ao fortalecimento dos órgãos governamentais
e da sociedade, em relação a execução de açoes de Assistência social, Proraover o desenvolvimento
das políticas oe assistência social, básica, públicas e especializadas, voltadas para a garantia
dos direitos individuais e sociais, no contexto da estrutura familiar estável, e da organização
comunitária, bem como, estruturação do' serviço de Proteçao Social Especial tais como; oeíesa da
mulher e da crianção em situação e demais vulnerabilidade social, para consecução dos objetivos do
programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação
técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com
organização nacionais e/ou internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer
açao de adequação do espaço físico em carátèr de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a
aquisição de mobiliário ei geral, equipamedntos, veículos e máquinas, material de uso coium para o
atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objeíivos
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estabelecidos neste plano, implementação, restruturação e ma nutenção de ações voltadas para a
valorização do cidadão, taiis como; Criação e estruturação do Fórum da Assistência social; Criação
e estruturação da Rede Articulada da Assistência sócia], restruturação do Conselfio oo Idoso,
Criação e manutenção do Conselho da pessoa com Deficiência; criação e estruturação de entidades
representativas de grupos sociais; Criação do Centro de organização comunitária; Estruturação do
Plantão Social; Estruturação do serviço de atendimento às criancasa (srinquedoteca); implantação
ou restruturação do Projovem Adolescente; Criação e/ou manutenção do projeto de combate a
desnutrição e garantia da segurança alimentar; implantação e/ou manytenoção do serviço SOS
Assistência Social; construção e manutenção, bem como, aquisição de nobiliário em geral, da casa
Abrigo do idoso; Restruturação do programa 8PC dentre outras relacionados; Restruturação do
Programa de Atenção ao idoso; Criação, e/ou manutenção do Programa da Pessoa Portadora de
Deficiência; Restruturação e manutenção da Central de Atendimento ao Cidadão; Restruturação do
programa de atenção a Mher e as finórias; Implantação e manutenção do Projeto Loja da
solidariedade com vista ao Combate à Pobreza, a partir da implantação e/ou estruturação de
projetos de economia solidária^ alternativa, desenvolvendo uma cultura produtiva, Desenvoilver
atiyidades de qualificação profissional, tais como: Curso de Capacitaçao de servidores da
Assistência, Curso de Capacitaçao dos Conselhos de Direitos, Curso de Capacitaçao de Dirigentes de
Entidades Sociais, Estruturação de Centro de capacitaçao Profissional, Implantação de Cursos de
Capacitaçao profissional, Estruturação do Projeto Jovens Guias Turísticos, Implantação do Sistema
de informação, Avaliação e Monítoramento da Assistência social, dentre outras afins, para
atendimento à todas comunidades urbanas e rurais, Trata-se de atiyidades a serem desenvolvidas no
decorrer de cada exercício financeiro no periodo do quadriénio objeto do presente plano de
governo,

Ação,.,,,; 0092 - Açáo Social Atividades Administrativas); Garantir o Planejamento, a Execução e
Descrição; Ação Social Atividades Administrativas): Garantir o pjanejamento, a Execução

e'a Avaliação permanente das atividades relacionadas à Assistência sociaVdo
Município com vista a atender às necessidades da população urbana e rural
Promover o processo de. sistematização da folha de pagamento e encargos sociais
da Unidade Orçamentaria juntamente com a oprganização do processo
administrativo de despesa, Viabilizar iodas as atividades relacionadas a
execução dos programas voltados para atendimento assistencial do município,
independente o cível de atendimento e natureza. Desenvolver de revitalizacào
de processo assistência] assim relacionados: > Restruturação dos conselfios
Municipais de Assistência Social; > Criação e estruturação de entidades

. representativas de grupos sociais; > criação do centro de Organização
Comunitária; > Restruturação e manutenção do PAIF; > Restruturação e
manutenção oo serviço de Protecao social Especial; > Estruturação e manutenção
do Plantão Social; *> Restruturação e manutenção do Cadastro Único e Bolsa
Família; > Estruturação e manutenção do serviço de atendimento às crianças
(Brinquedoteca); > Restruturação e manutenção do Pro-joyem Adolescente; >
Estruturação e manutenção do 'programa Combate a desnutrição e garantia da
segurança alimentar; > Restruturação e manutenção do UPS (Casa Abrigo); >
Restruturação e manutenção do BPC; > Restruturação e manutenção do Programa
de Atenção ao Idoso; > Criação e manutenção do programa da Pessoa portadora de
Deficiência; > Restruturação do Programa de atençao,a Mulher e as Minorias; >
Restruturação da central de Atendimento ao cidadão; > Implantação e
manutenção ao Projeto combate à Pobreza; > implantação e manutenção do centro
de Produção Artesanal; > Estruturação e manutenção do sistema de Cadastro para
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a oferta.de serviços; > criação do Fundo de financiamento de Projetos
Alternativos: > Eventos de Homenagens (mães. idosos, mulheres! crianças, pais,
dia do trabalho e semana santa); > Realização de Conferencias Municipais
(crianças e Adolescentes, Assistência social, Economia Solidária, da Mulher e
Minorias); > Projeto Economia solidária; > implantação da Coordenação para
acoes de apoio a pessoas portadoras de necessidades especiais; e, > Outras
Afividades Correlatas; Implantação de projeíos para jovens na comunidade de
Santa Maria e Trevo 3o Acará; » maior participação do Conselho Tutelar com a
comunidade Santa Maria, Promover a adequação do espaço físico em çaráíer de
reforma, ampliação e/ou construção, bem COIÍIG, a aquisição de matrerial de uso
comum e/ou de equipamentos e materiais permanentes pára o atendimento da
deiítanda, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada
exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de
governo,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: U
Valor total; 1.336.761,00

Ação,,,,,: 0093 - Assistência social com Acompanhamento e Controle Social (ímpjantacão, Manutenção
Descrição; Assistência Social com Acompanhamento e controle Social (laplantaçáo,

Manutenção e Ampliação); Garantir a permanente manutenção das atividades do
conselhos Municipais de Assistência Social, tais como: Conselho Tutelar nos
termos da lei Federal 12,696/12 e demais atuâlizações; conselho da Criança e
do Adolescente (COMOCA) e conselho Municipal de Assistência social, Promover
a adequação do espaço físico de modo a assegurar as condições de
funcionamentos das organizações sociais possibilitando o acendimento das
demandas ohieto deste Planoi de Governo, Do mesmo modo promver a aquisição
permanente ao material de uso comum, bem como, de equipamentos e materiais
permanente, inclucise veículos e/ou máquinas indispensáveis ao atendimento
dos objetivos desta ação, procurar ampliar o atendimento anualmente a partir
do surgimento de demandas e estudo prévio da realidade, Aprersentar
quadrimestralmente ao Conselho Municipal de Assistência social os
demonstrativos referentes a execução orçamentaria prestando ao mesmo o
esclarecimento de dúvidas inerentes a execução orçamentaria, financeira e
patrimonial de modo a possibilitar a emissão do parecer conclusiva sobre a
prestação, Promover pa]estras, seminários e/ou cursos de capacitaçao e
qualificação dos Conselheiros com vista a possibilitar o atendimento cota
conhecimento de causa,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: 12
valor total: 263,423,00

Ação ; 0109 - Obrigações Tributárias e Contribuitiyas (Manutenção): Garanir o repasse a deceit
Descrição; obrigações Tributárias e Contribuitiyas (Manutenção); Garantr o repasse a

Receita federal do Brasil da contribuição do PASEP sobre demais receitas,
efetuando a transferências tempestivamente,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: U
Valor total; 48,316,00
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Subfunção; 244 - Assistência Comunitária

Prograia; 0017 - Assistência social com Foco na Família
Promover açoes de acompanhamento permanente cora vista a garantir o desenvolvimento de estruturas e
organizações existentes e/ou a serem criadas, voltadas ao fortalecimento dos órgãos governamentais
e oa sociedade, em relação a execução de açoes de Assistência Social, Promover o desenvolvimento
das políticas de assistência social, básica, públicas e especializadas, voltadas para a garantia
dos direitos individuais e sociais, no contexto da estrutura familiar estável e da organização
comunitária, tem como, estruturação do serviço de Proteçao Social Especial tais como; defesa da
mulher e da críanção em situação e demais vulnerabilidade social, Para consecução dos objetivos do
programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação
técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainíia. com
organização nacionais e/ou internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer
açao de adequação do espaço físico em caráter de reforma,'ampliação e/ou construção, bem como, a
aquisição de mobiliário em geral, equipamedntos, veículos e máquinas, material de uso comum para o
atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objeíivos
estabelecidos neste plano, implementação, restruturação e ma nutenção de açoes voltadas para a
valorização do cidadão, taiis como; Criação e estruturação do Fórum da Assistência social; criação
e estruturação da Rede Articulada da Assistência social, Restruturação do Conselho oo idoso,
Criação e manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência; Criação e estruturação de entidades
representativas de grupos sociais; criação do Centro de organização Comunitária; Estruturação do
Plantão Social; Estruturação do serviço de atendimento às criancasa (Srinquedoteca); implantação
ou ^estruturação do Projovem Adolescente; Criação e/ou manutenção do projeio de combate a
desnutrição e garantia da segurança alimentar; implantação e/ou lanytenoção do serviço SOS
Assistência Social; construção e manutenção, bem como, aquisição de mobiliário em geral, da casa
Abrigo do idoso; Restruturação do programa 8Pt dentre outras relacionados; restruturação do
Programa de Atenção ao idoso; Criação e/ou manutenção do Programa da Pessoa Portadora de
Deficiência; restruturação e manutenção da Central de Atendimento ao Cidadão; restruturação do
Programa de atenção a Mulher e as Minorias; implantação e manutenção do Projeto loja da
solidariedade com vista ao Combate à Pobreza, a partir da implantação e/ou estruturação de
projetos de economia solidária^ alternativa, desenvolvendo uma cultura produtiva, oesenvoilver
atiyidades de qualificação profissional, tais como; curso de Capadtaçao de-servidores da
Assistência, curso de Capadtaçao dos conselhos de Direitos, Curso de Capaníaçao de Dirigentes de
Entidades Sociais, Estruturação de Centro de Capacitaçao Profissjonal, implantação de cursos de
Capadtaçao Profissional, Estruturação do Projeto Jovens Guias Turísticos, implantação do Sistema
de informação, Avaliação e Monitoramento da Assistência social, dentre outras afins, para
atendimento à todas comunidades urbanas e rurais, Trata-se de atiyidades a serem desenvolvidas no
decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de
governo,

Ação,,,,,: fllOS - Assistência Socjal Estruturação Física (Construção, Ampliação, Reforma e Manoten
Descrição; Assistência Social Estruturação Física (Construção, Ampliação, Reforma e

Manutenção); Desenvolver parcerias com órgãos do Governo e/ou Estadual, ben
como, organizações sociais diversas na forma da lei, programas voltados para a
promoção de estruturação dos espaços dos programas, projeíos e Serviços da
Secretaria: >> Urbano e rural Mudança de espaço físico da sede da secretaria
de Assistência Social, » Urbano Reforma de prédios próprios, da Secretaria de
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Assistência e Promoção Social, » Urbano Aumento do numero do CRAS-Centro de
Referência da Assistência sócia] no Município, de 02 para 04, considerando a
extensão territorial do município de Hoju, » Urbano e rural susca de
contemplação de novos programas do governo federal; Projovem Rural, 6PC na
escola, SIHE, Minha Casa Minha Vida Urbana e Rural, Urbano e rural, »
Aquisição de lancha para atender comunidade ribeirinha Rural e ribeirinha
Aquisição de ôníbus equipado para levar os serviços da Assistência social para
a zona rural, » Aumento de prédios próprios, ei detrimento de espaços
alugados, Urbana Captação de recursos junto ao governo federal, estado e
município a riu de subsidiar as açoes da secretaria de Assistência, »
Recursos Humanos efetivos, como forma de garantir a continuidade da política
de Assistência social, » Urbano e rural Ampliação de corpo técnico, como
forma de garantir a expansão de açoes preventivas e interventivas
desenvolvidas por CRAS e CítfAS respectivamente, » Expansão para a zona rural
e ribeirinha, dos programas sociais, como o PEÍÍ, PROJQVEN ADOLESCENTE E
TRABALHADOS, » Aumento do numero de CREA5 de 01 para 02 com vista a tender a
zona rural,» Mudança da lei de criação da Assistência adoçando para as
normas do sistema UIMCO de Assistência social (SOAS), conforme preconiza a
Política de Assistência Social, » organização da vida jurídica da casa de
passagem, o qual acojhe crianças e adolescentes com vinçujos familiares
rompioos, » institucionalização da casa de apoio no município para acolher
indivíduos da zona rural, » A institucionalização da casa de apoio na
Capital, para acolher indivíduos que precisai de tratamento fora do município.
» Expansão do numero de famílias contempladas CÔA o bolsa família no centro
urbano e rural, a partir da expansão do atendimento do programa bolsa família
de 01 para 0] poios, >> Realização de cadastro do programa bolsa família em
toda a extensão do município, zona urbana e rural, sendo este de forma
frequente, » Ampliação da divulgação das açoes da Secretaria de Assistência,
como forma de oferecer serviços Assistências a todos os municípios que deles
necessitarem, na extensão preventiva e interventiva o qual se tem violação de
direito, Urbano e rural, Garantir a manutenção e o desenvolvimento
permanente da açao de modo que as atividades sejam desenvolvidas sem§re em
benefícios da comunidade, melhorando a cada dia e produzindo saúde ç
entretenimento social,' cultura e de lazer, Trata-se de atividades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das
Leis oe oíretrízes orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento.

Unidade de medida; Projeto Quantidade 2016:
Valor total: 302,994,00

TOTAL DO ÓRGÃO,,,.,,,,,,,, Valor 2016 1,951,494,00

Órgão; 20 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função; 08 - Assistência Social

função; 241 - Assistência ao idoso

Programa; 001? - Assistência social com Foco na Família
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promover açoes de acompanhamento permanente com vista a garantir o desenvolvimento de estruturas e
organizações existentes e/ou a serem criadas, voltadas ao fortalecimento dos órgãos governamentais
e oa sociedade, em relação a execução de açoes de Assistência social, Promover o desenvolvimento
das políticas de assistência social, básica, públicas e especializadas, voltadas para a garantia
dos direitos individuais e sociais, no contexto da estrutura familiar estável e da organização
comunitária, bem como, estruturação do serviço de Proteçao Social Especial tais como; defesaoa
mulher e da crianção em situação e demais vulnerabilidade social, Para consecução dos objetivos do
programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação
técnica e/ou convénios cora órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, côa
organização nacionais e/ou internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer
açao de adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem coió, a
aquisição de mobiliário em geral, equípamedntos, veiculos e máquinas, material de uso comum para o
atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, implementação, restruturação e ma nutenção de açoes voltadas para a
valorização do cidadão, taiis como; criação e estruturação do Fórum da'Assisténcia social; criação
e estruturação da Rede Articulada da Assistência Social, restruturação do conselho oo idoso,
Criação e manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência; criação e estruturação de entidades
representativas de grupos sociais; Criação do centro de Organização Comunitária;'Estruturação do
Plantão Social; Estruturação do serviço de atendimento às críancasa (srinquedoteca); Implantação
ou restruturação do Projovem Adolescente; Criação e/ou manutenção do projeto de combate a
desnutrição e garantia da segurança alimentar; 'implantação e/ou' manutenbção do serviço SOS
Assistência Social; construção e manutenção, bem como, aquisição de mobiliário em geral, da casa
Abrigo do idoso; Restruturação do programa 8PC dentre outras relacionados; Reestruturaçao do
Programa de Atenção ao idoso; Criação e/ou manutenção do Prograia da Pessoa portadora de
Deficiência; restruturação e manutenção da Central de Atendimento ao cidadão; Reestruturaçao do
programa de atenção a Mulher e as Minorias; implantação e manutenção do Projeto Loja da
solidariedade com vista ao, combate à pobreza, a partir da implantação e/ou estruturação de
projetos de economia solidária, alternativa, desenvolvendo uma cuHura'produtiva, Desenvoílver
atíyidades de qualificação profissional, tais como: Curso de Capacitaçao de -servidores da
Assistência, curso de capacitaçao dos Conselhos de Direitos, curso de Capacitaçao to Dirigentes to
Entidades Sociais, Estruturação de Centro de capacitaçao Profissional, implantação de Cursos de
Capacitaçao Profissional, Estruturação do Projeto Jovens Guias Turísticos, implantação do sistema
de Informação, Avaliação e Monitoramento da Assistência Social, dentre outras afins, para
atendimento à todas comunidades urbanas e rurais, Trata-se de atiyidades a serem desenvolvidas no
decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de
governo,

Afio,,M,: 0095 - Programa de Atenção à Pessoa Idosa - PAPI (implantação. Manutenção e Ampliação);
Descrição: Programa de Atenção a Pessoa idosa - PAPI (implantação, Manutenção' e

Ampliação); Promover açoes de centralização na perspectivas no respeito e no
resgate da memória da cidadania e do bem estar social do idoso, como sujeito
de direitos, independente de sua condição racial, de género, espiritual,
financeira, cultural ou social, buscando a melboria na qualidade de vida,
Buscar atender pessoas a partir de 60 anos, que se encontram em situação de
vulnerabi]ídade e/ou risco social, Atuar na averiguação e no acompanhamento
de denúncias de maus tratos, negligência e exploração financeira de idosos,
bem como, na prevenção, através de grupos dos Grupos de convivência, e na
reparação de danos por meio de atendimento psicossocial. Promover atiyidades
de Referência no atendimento ao idoso de proteçao e defesa de direitos da
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pessoa jdosa, POrouiover emissão de carteira de idoso com vista a assegurar a
livre circulação, com acessibilidade) inclusive para os grande centros, a
partir de; O chefe ou a chefe da família é responsável pela emissão da
Carteira do idoso que garante a gratuidade e o desconto de meia passagem no
transporte interestadual de passageiros idosos, com renda igual ou inferior a
dois salários mínimos, A Carteira é o documento concedido pela sedes aos
idosos que não têm renda ou que não teu como comprová-la, atestando que o
idoso atende aos critérios do público beneficiário, estabelecido pelo artigo
40 do Estatuto do idoso (Lei 10.741/2003) e regulamentado eu 2006, pelo
Decreto 5,934. Para solicitar a carteira é preciso se dirigir ao Programa de
Atenção à Pessoa idosa ÍPAPli] da PHH e apresentar comprovante de residência,
foto e documentos de identificação, o idoso recebera atenção especía] e as
orientações de como proceder, ' Promover a adequação de espaço físico,
contratação de técnicos especializados, aquisição de máquinas e equipamentos,
inclusive tecnológicos, objetivando assegurar o cumprimento das feias objeto
do presente Plano de Governo, Promover a ampliação das atividades desta
açao, gradualmente e anualmente a partir do surgimento de novas demandas e
estudos da realidade com inclusão de novas metas, Trata-se de atividades»
cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos
das Leis de oiretrizes Orçamentarias (IDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio ob]eto do presente instrumento,

Quantidade 2016;
Valor total;

U
109,396,00

subfunção; 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Programa; 0017 - Assistência social com Foco na Família
Promover açoes de acompanhamento permanente com vista a garantir o desenvolvimento de estruturas e
organizações existentes e/ou a serem criadas, voltadas ao fortalecimento dos órgãos governamentais
e oa sociedade, em relação a execução de açoes de Assistência social, Promover o desenvolvimento
das políticas oe assistência social, básica, públicas e especializadas, voltadas para a garantia
dos direitos individuais e sociais, fio contexto da estrutura familiar estável e da organização
comunitária, bem como, estruturação do serviço de Proteçao social Especial tais como; oefesa da
mulher e da crianção em situação e demais vulnerabilidade social Para consecução dos objetivos do
programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação
técnica e/ou convénios com tórgaos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com
organização nacionais e/ou internacionais, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer
açao de adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a
aquisição de mobiliário em geral, equipamedntos, veículos e máquinas, material de uso comum para o
atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objeíivos
estabelecidos neste plano, implementação, restruturação e na nutençào de açoes voltadas para a
valorização do cidadão, taiis como; Criação e estruturação do Fórum da Assistência Social; Criação
e estruturação da Rede Articulada da Assistência social, restruturação do Conselho do idoso,
Criação e manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência; Criação e estruturação de entidades
representativas de grupos sociais; Criação do Centro oe Organização Comunitária; Estruturação do
Plantão Social; Estruturação do serviço de atendimento às criancasa (Brinquedoteca); implantação
ou restruturação do Projovem Adolescente; Criação e/ou manutenção do projeto de combate a
desnutrição e garantia da segurança alimentar; implantação e/ou manutenbção do serviço SOS
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Assistência Social; construção e manutenção, bem como, aquisição de mobiliário em geral, da casa
Abrigo do idoso; restruturação do programa BPC dentre outras relacionados; restruturação do
Programa de Atenção, ao Idoso; Criação e/ou manutenção do Programa da Pessoa Portadora de
Deficiência; restruturação e manutenção da Central de Atendimento ao Cidadão; Reestruturaçao do
Programa de atenção a Mulher e as finórias; -Implantação e manutenção do Projeto Loja da
solidariedade com vista ao Combate à pobreza, a partir da implantação e/ou estruturação de
projetos de economia solidária, aHernativa, desenvolvendo uma cultura'produtiva, Desenvoilver
atividades de qualificação profissional, tais como: curso de Capacitaçao de servidores da
Assistência, Curso de Capacihçao dos Conselhos de Direitos, Curso de Capacitaçao de Dirigentes de
Entidades Sociais, Estruturação de Centro de Capacitaçao Profissional, implantação de Cursos de
Capacitaçao Profissional, Estruturação do Projeto jovens Guias Turísticos, Implantação do sistema
de Informação, Avaliação e Monitoíamento da Assistência Social, dentre outras afins, para
atendimento à todas comunidades urbanas e rurais, Trata-se de atiyidades a serem desenvolvidas no
decorrer de cada exercício financeiro.no período do quadriénio objeto do presente plano de
governo,

Ação,,,,,; 009? - Grupo vulneráveis implantação, Manutenção e Ampliação); Garantir o atendimento
Descrição; Grupo vulneráveis implantação, Manutenção e Ampliação); Garantir o

atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiasis, bem como,
gestantes em situação de abandonop familiar e com extrema carência social, e
ainda, indivíduos, independente do género, em situação de extrema pobreza, e
sjtuação de risco por ameaças, dentre outra, Promover adequação de espaço
físico a título de reforma, ampliação, e até mesmo construção com vista a
assegurar o atendimento das atividades objeto desta açao, Podendo ocorrer por
meio de parcerias com órgão do Governo federal e Estadual e/ou organização
social de interesse na forma da l e i , Viabilizar a municipalizado de um
centro com vista a oferecer atendimento especializado às pessoas com
deficiência assegurando-lhes pela administração municipal, através de uma açao
intersetorial integrada entre as Secretarias de Saúde (SMS) e Educação
SEME6J! o centro terá como objetivo a habilitação e a reabilitação, através

cê serviços especializados, de crianças adolescentes e jovens com deficiência,
•distúrbio de comportamento e/ou de aprendizagem, buscando dar-lhes condições
para o exercício pleno de sua cidadania, Promover a realização dos serviços
através SEMPAS, tais como; > Triagem multidisciplinar (anamnese e avaliação);
> Orientação e apoio ao usuário e sua família; > orientação e encaminhamento
para os demais serviços e programas da Administração Municipal; > Orientação e
encaminhamento para serviços médicos e clínicos especializados; > orientação e
apoio às escolas e professores (as) da Rede Municipal de Ensino; > orientação
e capacítaçao quanto aos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Política de
Atenção à Pessoa com Deficiência e seu tratamento; > Orientação, assessoria
médica e encaminhamento para a aquisição do Benefício de Prestação Continuada
(8PC); > fornecimento de medicamentos aos usuários; > Assessoria Jurídica aos
usuários e familiares no tocante aos Direitos da Pessoa com Deficiência; >
Curso de Capacitaçao para o Trabalho e geração de Emprego e Renda; >
Avaliações Médicas (Pediatra, Neurologista e Fisiatra]; > Terapias individuais
ou em Grupo (fisioterápicas, fonoaudiológicas, Psicológicas, Psicológicas);
> oficinas Psicopedagóqícas (Sala de Recursos Multifuncionais, 8rinquefloteca,
Teatro e Musicoterapia); > Fonoaudiologia Clínica; > Fisioterapia e Psicologia
Clínica, Promover a ampliação das atividades desta açao, gradualmente e
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anualmente a partir do surgimento de novas demandas e estudos da realidade com
inclusão de novas metas, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis oe diretrizes
Orçamentarias (LOO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Unidade de medida: Atividade (juantídade 2016: U
Valor total: 96,747,00

Subfunção; U] - Assistência à criança e ao Adolescente

Programa: 0017 - Assistência social com Foco na Familia
Promover açoes de acompanhamento permanente com vista a garantir o desenvolvimento de estruturas e
organizações existentes e/ou a serem criadas, voltadas ao fortalecimento dos órgãos governamentais
e oa sociedade, em relação a execução de açoes(de Assistência Social, promover o desenvolvimento
das políticas oe assistência social, básica, públicas e especializadas, voltadas para a garantia
dos direitos individuais e sociais, no contexto da estrutura familiar estável e da organização
comunitária, bem como, estruturação do serviço de Proteçao social Especial tais como: defesa da
mulher e da críanção em situação e demais vulnerabilidade social, Para consecução dos objetivos do
programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação
técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com
organização nacionais e/ou internacionais,t A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualqoer
açao de adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a
aquisição de mobiliário em geral, equipamedntos, veículos e máquinas, material de uso comum para o
atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, Implementação, restruturação e ma nutenção de açoes voltadas para a
valorização do cidadão, taíis como: Criação e estruturação do fórum da Assistência Social; Criação
e estruturação da Rede Articulada da Assistência Social, Reestruturaçao do conselho oo idoso,
criação e manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência; Criação e estruturação de entidades
representativas de grupos sociais; criação do Centro de Organização Comunitária;'Estruturação do
Plantão Social; Estruturação do serviço de atendimento às criancasa (Brinquedoteca); implantação
ou Reestruturaçao do Projovem Adolescente; Criação e/ou manutenção do projeto de combate a
desnutrição e garantia da segurança alimentar; implantação e/ou manutenbção do serviço SOS
Assistência social; construção e manutenção, bem como, aquisição de mobiliário era geral, da casa
Abrigo do idoso; Reestruturaçao do programa 8PC dentre outras relacionados; Reestruturaçao do
Programa de Atenção ao idoso; Criação e/ou manutenção do Programa da Pessoa Portadora de
Deficiência; Reestruturaçao e manutenção da central de Atendimento ao cidadão; Reestruturaçao do
Programa de atenção a Mulher e as Minorias; implantação e manutenção do Projeto Loja da
solidariedade com vista ao Combate à Pobreza, a partir da implantação e/ou estruturação de
projetos de economia solidária,, alternativa, desenvolvendo uma cultura'produtiva, Desenvoilver
atividades de qualificação profissional, tais como; curso de Capacitaçao de servidores da
Assistência, Curso de Capacitaçao dos Conselhos de Direitos, Curso de Capacitaçao de Dirigentes de
Entidades Sociais, Estruturação de Centro de Capacitaçao Profissional, implantação de Cursos de
Capacitaçao Profissjonal, Estruturação do Projeto Jovens Guias Turísticos, Implantação do Sistema
de Informação, Avaliação e Monítoramento da Assistência Social, dentre outras afins, para
atendimento à todas comunidades urbanas e rurais, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no
decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de
governo,

Ação,,,,,: 0094 - PLANTÃO SOCIAL E 8PC ESCOLA (implantação, Manutenção e Ampliação): Desenvolver a
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Descrição: PLAHTAO SOCIAL E BPC ESCOLA (implantação, Manutenção e Ampliação); Desenvolver
atiyidades assistências voltadas para satisfazer as necessidades eventuais e<n
caráter emergenciais aos cidadãos relacionada ao atendimento de plantão
social, buscando assistir as pessoas com deficiência, contribuir para o
aprimoramento no atendimento as pessoas cortadoras de deficiência, garantir a
manutenção e ampliação do BPC (Senericio e Prestação Continuada),
Desenvolver açoes intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na
escola de crianças e adolescentes com deficiência, de O a 18 anos,
beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social
(BPC), identificação das barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a
permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola e o
desenvolvimento de açoes intersetoriais, Poderá promover a adequação do
espaço fisico em çarátsr de reforma, amoliaçao e/ou construção, bem como, a
aouisicao de mobiliário eu geral, material de uso comum oara o atendimento da
ademanoa objeto deste plano de governo, Promover a ampliação das atividades
desta açao, gradualmente e anualmente a partir do surgimento de novas demandas
e estudos da realidade com inclusão de novas netas, Trata-se de atividades,
cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos
das Leis de oireírizes Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio oojeto do presente instrumento, Assistência Social
BPC & BPC Escola (Manutenção e Melhoramento); Desenvolver açoes
intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de
crianças e adolescentes com deficiência, de O a 18 anos, beneficiários do
Beneficio de Prestação continuada da Assistência Social (BPC), identificação
das barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a permanência de crianças e
adolescentes com deficiência na escola e o desenvolvimento de açoes
intersetoriais, A açao será ampliada gradualmente e anualmente pela unioade
orçamentaria a partir de inclusão de novas demandas, necessidades pessoal
qualificado, estudo de necessidade e adequação do espaço físico eu caráter de
reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário era
geral, material de uso comum e ainda equipamentos e materiais permanente,
inclusive tecnológicos, Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no
decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeío do
presente plano de governo,

Unidade de medida: Atividade Quantidade 2016: 12
Valor total: 252.2H.OO

Açâo,,.,,! 0096 - PETI Açao de Erradicação (implanta^ Manutenção e Ampliação): Desenvolver proj
Descrição: PETI Açao de Erradicação [implantação, Manutenção e Ampliação): Desenvolver

proietos e acão de proteçao social, e de inclusão social da criança e do
adolescente oo município, 'Garantir a manutenção do PETI enquanto proigrama
integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que no município visa
a retirada de crianças e adolescentes dse até 16 anos da situação de trabalho
infantil, com excecao da condição de aprendiz a partir de 14 anos, Desenvolver
e articular um conjunto de açoes, através das quais serão concedidas
transferência direta de renda as famílias (através do Programa Bolsa Família),
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e
adolescentes até 16 anos, e trabalho social de geração de emprego/ renoa com
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as famílias, Promover ações com vista a contribuir com o desenvolvimento
integral da criança e do adolescente o PEII por do acesso a escoja formal, a
alimentação, ao lazer, a cuHura, ao esporte, a profissionalização e a
convivência familiar e comunitária. Garantir condjcionalidade de modo que a
criança e o adolescente possa frequentar, obrigatoriamente, a escola formal e
as atividades de convivência familiar e comunitária, sendo a frequência mínima
de 801! para crianças ou adolescentes de 06 a li anos, e de M para
adolescentes de 16 a U anos, promover reforma e ampliação das u nidades de
atendimento social à criança e ao adolescente possibilitando um melhor
atendimento ao pubjico e a garantir da acessibilidade a todas as crianças e
adolescente envolvidos com programa, Promovera construção de espaço físico
adequado para atendimento das atividades sócias educativa,' Construção de uma
área de lazer para atividades relacionadas aos programas disponibilizados pela
Unidade Orçamentaria de Assistência social. Promover a ampliação das
atividades desta açao, gradualmente e anualmente a partir do surgimento de
novas demandas e estudos da realidade com inclusão de novas metas, Trata-se
de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro, nos termos- das Leis de direírizes orçamentarias (IDO) e Leis
Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente
instrumento,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: U
Valor total; 58,429,00

Açáo,,,,,; 0100 - Projevem Adolescente Implantação, Manutenção e Manutenção); implantar, garantir
Descrição; Projevem Adolescente implantação, Manutenção e Manutenção); Implantar,

garantir e ampliar passo-a-passo a partir oe análise de resultado onde serão
observado o sucesso da ação e necessidade de inclusão de novas (taiis.
Promover atividades de inclusão de jovens com idades de IS a 17 anos,
beneficiárias do Programa Bolsa Família com a finalidade de garantir proteçao
social básica e de fortalecimento do convívio familiar e comunitário de
meninos e meninas, articuladas pela Política Nacional de Assistência Social
(PUAS), Política Nacional de ]uventude (PH)) e Programa Nacional de inclusão
oe jovens, Procurar distribuí em coletiyos óue têm integrantes com uma série
de atividades para qualificação profissional e oficinas de arte, esporte,
teatro, música e danc-a, Promover atividades do programa sempre no horário
oposto ao da escola oos desses jovens, ocupando um tempo que estaria ocioso e
fazendo-o desenvolver atividades produtivas ligadas ao esporte e cultural, A
açao será ampliada gradualmente e anualmente pela unidade orçamentaria a
partir de inclusão de novas demandas, necessidades pessoal qualificado, estudo
de necessidade e adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação
e/ou construção, bem como, a aquisição de mobiliário em qeral, material de uso
comum e ainda equipamentos e materiais permanente, inclusive tecnológicos,
Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício
financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: 12
V a l o r t o t a l ; «4.179,00

S u b f u n ç ã o ; W, - A s s i s t ê n c i a C o m u n i t á r i a

P r o g r a R i a ; 001? - A s s i s t ê n c i a Socia l com Foco na F a m í l i a
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Promover açoes de acompanhamento permanente cora vista a garantir o desenvolvimento de estruturas e
organizações existentes e/ou a serem criadas, voltadas ao fortalecimento dos órgãos governamentais
e oa sociedade, era relação a execução de açoes de Assistência Social, Promover o desenvolvimento
das políticas oe assistência social, básica, públicas e especializadas, voltadas para a garantia
dos direitos individuais e sociais, no contexto da estrutura familiar estável e da organização
comunitária, bem como, estruturação do serviço de Proteçao Social Especial tais como: oefesa'da
multier e da criançao em situação e demais vulnerabilidade social, Para consecução dos objetivos do
programa em questão a gestão municipal poderá a qualquer tempo formular termo de cooperação
técnica e/ou convénios com órgãos do Governo Federal, Governo Estadual, Municípios, e ainda, com
organização nacionais e/ou internacionais,, A unidade orçamentaria desenvolverá toda e qualquer
açao de adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a
aquisição de mobiliário em geral, equipamedntos, veículos e máquinas, material de uso comum para o
atendimento da demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, implementação, restruturação e ia nutenção de açoes voltadas para a
valorização do cidadão, taiis como; Criação e estruturação do fórum da Assistência Social: criação
e estruturação da Rede Articulada da 'Assistência Social, restruturação do conselho oo idoso,
Criação e manutenção do conselho- da Pessoa com Deficiência; criação e estruturação de entidades
representativas de grupos sociais; Criação do centro de Organização Comunitária; Estruturação do
Plantão social; Estruturação do serviço de atendimento às criançasa (srintjuedoteca); implantação
ou restruturação do Projovem Adolescente; Criação e/ou manutenção do projeto de combate a
desnutrição e garantia da segurança alimentar; implantação e/ou manutenoção do serviço SOS
Assistência Social; construção e manutenção, bem como, aquisição de mobiliário em geral, da casa
Abrigo do idoso; restruturação do programa BPC dentre outras relacionados; restruturação do
Programa de Atenção ao idoso; criação e/ou manutenção do Programa da Pessoa Portadora de
Deficiência; restruturação e manutenção da central de Atendimento ao Cidadão; restruturação do
Programa de atenção a Mulher e as Minorias; Implantação e manutenção do Projeto Loja da
solidariedade com vista ao combate à Pobreza, a partir da implantação e/ou estruturação de
projetos de economia solidária, alternativa! desenvolvendo uma cultura produtiva, oesenvoilver
atiyidades de qualificação profissional, tais como: Curso de Cápacitaçao de servidores da
Assistência, Curso de cápacitaçao dos Conselhos de Direitos, Curso de capacitado de oinpus w
Entidades Sociais, Estruturação de centro de Capadtaçao Profissional, implantação de Cursos de
Cápacitaçao Profissional, Estruturação do Projeto Jovens Guias Turísticos, Implantação do Sistema
de Informação, Avaliação e Monitoramento da Assistência Social, dentre outras afins, para
atendimento à todas comunidades urbanas e rurais, írata-se de atiyidades a serem desenvolvidas no
decorrer de cada exercício financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de
governo,

Ação,..,,; 0098 - Centro de Referência de Assistência social (Manutenção e melhoramento); Garantir
Descrição: Centro de Referência de Assistência Social (Manutenção e melhoramento):

Garantir o desenvolvimento de açoes voltadas para assegurar direitos
socioassístençiais utilizando o centro de Referência da Assistência Social
como espaço físicos públicos responsáveis pela efetivaçao desses direitos.
Buscar configurar o CUS do Município como a "porta de entrada" da Assistência
Social, como instrumento de oferta coordenada, em rede, de açoes gue previnem
situações de risco social, por meio do desenvolvimento oe potencíalidades e do
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, Promover açoes oor
meio do CRAS de modo possibilitar o encaminhamento dos integrantes da familia
ou o grupo inteiro para outros serviços, programas, projetos e benefícios de
proteçao social básica, oferecidos pela Prefeitura Humcipapl, relativos às
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segurança? de rendimento, autonomia, acolhida, convívio ou vivência familiar e
comunitária, Assegurar que por mejo do CRAS seja possibilitado o
acompanhamento socioassistencial das famílias integradas à rede das demais
políticas públicas, Promover a adequação do espaço existente, ampliar e/ou
reformar, oem como, adquirir materiais de uso cop, equipamentos e materiais
permanente, veículos e se necessário contratação de pessoal qualificado e
treinamento para o desenvolvimento das demandas objeto desta ação, Promover
a ampliação das atividades desta acao, gradualmente e anualmente a partir do
surgimento de novas demandas e estudos da realidade com inclusão de novas
metas, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada
exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias (LOO) e
Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente
instrumento,

Unidade de medida: Atividade Quantidade 2016: 12
Valor total: 378,080,00

Ação,,,,,: 0099 - FAMÍLIA COM PROTEÇAO SOCIAL (imolantarãoI Ma nutenção e Ampliação): Promover ori
Descrição: FAMÍLIA COM PROTE(ÂO; SOCIAL (implantação, Ma nutenção e Ampliação); Promover

orientação e apoio sócio educativo e sócio familiar, Qportunizar às famílias o
fortalecimento da função primordial de proteçao, segurança, desenvolvimento e
soçialjzaçao de seus membros, A necessidade de se desenvolver com mais
eficiência essa ação cadastro Único e Bolsa - Família, Transferência de
renda dos programas através do governo federal pela necessidade de manter
expandir e atualizar os dados cadastrais das famílias de baixa renda,
'Desenvolver Programa de Referência da Assistência social com apoio e o
acompanhamento sócio assistencial em todo território do município,
Potencializar famílias' como unidade de referências, fortalecendo vínculos
internos e externos de solidariedade, contribuindo com o processo de autonomia
e emancipação das famílias, fomentando seu protapismo, Desenvolver açoes
que envolvam diversos setores como objetivo de romper o ciclo de reprodução da
pobreza entre gerações, Atuar de rorma preventiva evitando que as famílias
íenham seus direitos violados, recaindo em situação de risco, buscar
contribuir para a diminuição dos índices de vulnerabilidade social no
município, Promover a adequação de espaço físico, contratação de técnicos
especializados, aquisição de máquinas e equipamentos, inclusive tecnológicos,
objetivando assegurar o cumprimento das metas obieto do presente Plano de
Governo, Promover a ampliação das atividades oesia ação, gradualmente e
anualmente a partir do surgimento-de novas demandas e estudos oa realidade com
inclusão de novas metas, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis oe diretrizes
Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016: 12
Valor total: 378,080,00

Açio,,,,.: 0101 - Programa Bolsa Família 4 cadastro Único (Implantação, Manutenção e Ampliação): g
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Descrição; Programa Bolsa Família 4 cadastro Único (implantação, Manutenção e Ampliação):
garantir a manutenção do processo de catalogação oe famílias eu situação de
extrema carência social, com a assegurar a inclusão dessas no proorfama "Bolsa
Famílja" enquanto programa de apoio ao programa do Governo Federal, instituído
através da lei 10,836 de 9 de janeiro de 2004, que unificou os programas Bolsa
Alimentação, Bolsa Escola, Cartão Alimentação e Auxilio-Gás. No município esse
programa é caracterizado pela transferência direta de renda cora
coníicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema
pobreza, integra a Fome zero que tem como objetivo assegurar o direito humano
a alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional ç
contribuindo para a conquista da cidadania pela população mais vulnerável à
fome, o programa será desenvolvido sob a ótica de três eixos principais;
transferência ae'renda, condicionalidades e programas complementares. A
transferência de renda promove o alívio imeoiato da pobreza, As
condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de
educação, saúde e assistência social, ]á os programas complementares objetivam
o desenvolvimento das famílias, de modo que'os beneficiários consigam superar
a situação de vulnerabilidade, Promover o Cadastro único enquanto processo
responsável pela alimentação do Banco de Oados das informações referentes às
famílias cadastradas e que necessitam serem aíualizadas, como inclusões e
exclusoes de pessoas nas unidades familiares, correçoes e inserção de
informações básicas: documentação, data de nascimento, nome, endereço, dados
relativos à renda familiar, unificação de cadastros, transferências de
domicílios, além da inclusão dos cadastros novos de famílias, Essse processo
garante a lisura do processo administrativo no momento do cadastramento, A
unidade orçamentaria desenvolverá toda e Qualquer açao de apoio administrativo
relacionada à Assistência Social do Município com vista a atender às
necessidades da população urbana e rural, podendo promover a adequação do
espaço físico em caráter de reforma, amoliaçao e/ou construção, bem como, a
aquisição de mobiliário em geral, material de uso comum para o atendimento da
demanda, contratação de pessoal objetivando a consecução dos objetivos
estabelecidos neste plano, Trata-se de atividades a sereia desenvolvidas no
decorrer de cada exercício financeiro no periodo do quadriénio objeto do
presente plano de governo,

Unidade de

Ação,,,,,;
Descrição;

0102 - Centro
centro

medida: Atividade

de
de

Manutenção

Referência Especializado
Referência Especializado
e Ampliação); Implantar

de
de
i

Quantidade 2016
Valor total;

Assistência Social
Assistência Social

233

CREAS
CREAS

manter e ampliar açôes co

12
129,00

ip

Implantação
implantação

i "
i

ementares de
assistência a famílias do Municípios, Trata-se de um serviço de ....
nacional gue receberá suporte pela Prefeitura do Município, através da Unidade
Orçamentaria em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
â Fome, consiste num conjunto de açoes, no âmbito da Política Nacional de
Assistência Social, de atendimento e protecao social especial de média
complexidade às pessoas e famílias vitimizaoas ou em risco de violência,
negligência, abandono, abuso e exploração sexual, Bei como a adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducatívas, o serviço irá funcionar de forma
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integrado com o sistema de Garantia de Direitos, articulando o atendimento da
proteçao social básica e especial da assistência social às açoes de políticas
públicas nos campos da saúde, educação, habitação, trabalho e renda,
segurança, justiça, esporte, cultura e lazer, os objetivos do programa são
amplos, porem, no município consistem em assegurar a proteçao e atender
crianças e adolescentes vitímizâdo(a)s pela violência assim como seus
familiares, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento de sua
autoestiraa e o restabelecimento do seu direito à convivência familiar e
comunitária, Acompanhar adolescentes e suas famílias durante o cumprimento
de medidas socioeducativas em meios abertos - Liberdade Assistida e Prestação
de Serviços à Comunidade - e sua inserção em outros serviços e programas
socioassistendais, Criar condições para garantia dos direitos fundamentais,
e o acesso aos serviços públicos existentes no Município, nos diversos campos
da oroteçao social, O programa tem como público alvo as crianças e
adolescentes vítimas ou em risco de violência, abuso e exploração sexual e
seus familiares; Pessoas (idosos, oessoas com deficiência, famílias) em
situação de risco pessoal e/ou social; Adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas Âçoes Desenvolvidas; Acolhimento e escuta de forma
humanizada e sígilosa; Proteçao e atendimento imediato especializado e
interdisciplinar; Atendimento psicossocial e jurídico; Encaminhamento e
acompanhamento dos usuários à rede local de proteçao à violência e aos
serviços de acolhimento; Inclusão em programas e serviços sociais no campo
da assistência social, saúde, educação, habitação, 'trabalho e renda,
segurança, justiça, esporte, cultura e lazer; Açoes de prevenção, através da
sensibilização e formação oe agentes multiplicadores, com palestras, oficinas
e mobilizações; Abordagem sodoeducativa em vias públicas e locais de
incidência de situações de risco ou violação de direitos; A açao será
ampliada gradualmente e anualmente pela unidade orçamentaria a partir de
inclusão oe novas demandas, necessidades pessoal qualificado, estudo de
necessidade e adequação do espaço físico em caráter de reforma, ampliação e/ou
construção, bem como, - a aquisição de mobiliário em geral, material de uso
comum e ainda equipamentos e materiais oermanente, inclusive tecnológicos.
Trata-se de atividades a serem desenvolvidas no decorrer de cada exercício
financeiro no período do quadriénio objeto do presente plano de governo,

Unidade de medida; Atividade Quantidade 2016; U
Valor total: HUJl.OO

Ação,,,,,; 0105 - Proteçao Social dse Médie e Alta Complexidade (implantação, Manutenção e Ampliaç
Descrição; Proteçao Social dse Médie e Alta Complexidade (implantação, Manutenção e

Ampliação); Promover a acolhimento de pessoas eom situação de risco e rua,
pessoas em situações 'consideradas de alta complexidade, Desenvolver os
serviços que garantem proteçao integral; moradia, alimentação, liigienizaçao e
trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referencia
e/ou com laços familiares rompidos, necessitando de assistência era
instituições de proteçao. Adminiostraçào municipal, promoverá através das
unidades'de referências sociais o atendimento de Acolhimento e Convivência.
Promover o sistema de acolhida e atenção integral à crianças, adolescentes e
adultos em situação de risco e de rua, A ação será, quando se tratar de
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crianção e adolescente, através de abordagem na rua, A unidade além do
acolhimento desenvolverá trabalho de linguagem artística, dentre outras
situação de descontraio para facilitar a aproximação, o contacto, Depois da
abordagem é feito o encaminhamento, seja para um retorno à comunidade, seja
para uma das unidades de acolhimento implantada pela Administração Municipal,
Á açào deve contar com uma equipe multidisciplinar com condições de atuar em

toda área de abrangência do Município, seja urbana ou rural, principal era área
de grande circulação como terminal rodovoiárias, feiras e praças. Também
desenvolver um trabalho de grupo com garotos e garotas em feiras oa cidade, se
possível, de acordo com a opção de cada meni ou menina, alocar em organização
regiliosa, Desenvolver atividades ludo-pedagógicas, artísticas, de esporte,
de escolarização e qualificação profissional com as crianças e adolescentes
acolhidos, Promover o Acolhimento de crianças e adolescentes que ou perderam
o vínculo com a família biológica ou suas famílias se encontram em situação de
alta vulnerabilidade, ficando inviabilizada a guarda dos filhos, Promover
atividades de modo que os acolhidos frequentam a escola num período e no
outro, as atividades da instituição pertinentes a vida de outras mancas,
como serviços médicos, odontológicos, psicológicos, de esporte( pedagógicas,
lazer e cultura, Promover aíivídade de atendimento de meninos e meninas
busca a construção de interelaçoes saudáveis, vínculos de sociabilidade e
aquisição de valores, Promover o acolhimento de adultos em situação de rua,
sens-íbilízando-os e construindo possibilidades para geração de trabajho e
renda - reinserçao social, Promover unidade de atendimento com capacidade
para até 20 acolhimentos oferecendo proteçao, segurança e higienizaçao, Nesta
Unidade será servida refeições diárias ao mesmo empo em as pessoas sejam
preparadas para ingresso em atividade de trabalho com possibilidade de gerar
empreqo e renda, - Poderá promover a adequação do espaço físico em çaráter
de reforma, amoliaçao e/ou construção, bem conto, a aquisição de mobiliário em
geral, material de uso comum para o atendimento oa ademanda objeto deste plano
de governo, Garantir a manutenção e o desenvolvimento permanente da açao de
modo que as atividades. sejam desenvolvidas sempre em benefícios da comunidade,
melhorando a cada dia e produzindo saúde e entretenimento social, cultura e de
lazer, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada
exercício financeiro, nos termos das Leis de'diretrizes Orçamentarias (LDO) e
Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do presente
instrumento,

Unidade de medida: Projeto Quantidade 2016: 12
Valor total: 271.057,00

Ação,,,,,: 0104 - Inclusão Digital e Produtiva (implantação, Manutenção e Ampliação): Desenvolver
Descrição: Inclusão Digital e Produtiva (implantação, Manutencaor e Ampliação):

Desenvolver atividades voltadas para a Formação e Qualificação de Jovens 2
Adultos para o Trabalho com inclusão digital, isto é, fazer com que o jovem e
adultos oo município conheçam e manipulem com habilidade hadware e software
aperfeiçoando-se para o desempenho atividades básica de trabalho com digitação
e operação básica de computador e acesso a internet. Este eixo deve
congregar açoes desenvolvidas através das Unidades de inclusão Produtiva -
UIP, que promovem cursos profissionalizantes dirigidos â grupos, associações
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comunitárias e a população ei geral, habitante da região e entorno, visando à
jeraçao de trabalho e renda, seja pela inserção no mercado, via do emprego
rormal, seja através da constituição de grupos de produção na linna oe
Economia Solidária, viabilizar a atuação por Unidades de Inclusão Produtiva:
Destinado à confecção de Ceveis e artefatos de madeiras, artesanatos e
realização de cursos na área de marcenaria, através de recursos das áreas da
informática (programas e aplicativos específicos) e noções de Economia
Solidária (dirigidas à constituição de grupos de produção e cooperativas),
Viabilizar palestras, seminários e cursos de capacítação de atividades como
corte e costura, mankure, pintura (quadro, paredes, monumentos), música e
dança, arte de palba (buriti, cipó e outros de acordo com as varidades de
vegetação existente no município), envevolver outros grupo no preparo de
alimentação, doce e salgados com vista a fomentar atividades mercantis de
lanchonetes e.restaurantes, neste grupo envolver mães beneficiárias junto a
programas do Governo Federal, - Pooerá promover a adequação do espaço físico
em çaráter de reforma, ampliação e/ou construção, bem como, a aquisição de
mobiliário em qeral, material de uso comum para o atendimento da ademanda
objeto deste plano de governo, Garantir a manutenção e o desenvolvimento
permanente da açao de modo que as atividades sejam Desenvolvidas sempre em
benefícios da comunidade, melhorando a cada dia e produzindo saúde e
entretenimento social, cultura e de lazer, Trata-se de atividades, cuja
execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das
Leis oe airetrízes Orçamentarias (LDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA)
referentes ao quadriénio objeto do presente instrumento, i

Unidade de medida: Projeto Quantidade 2016; U
Valor total; 106,065,00

TOTAL DO ÓRGÃO,-,,,,,,.,,., Valor 2016 2.662.30/.00

Órgão; 21 - Sec,Municipal de Segurança Pública

Função; 04 - Administração

subfunção; 061 - Ação judiciária

Programa; 0021 - Segurança Pública Municipal
Segurança Pública Municipal (amnutemnção e melhoramento); Mesmo sendo quesito de obrigação do
governo estadual é no município que eventualmente ocorrer eventos imprevistos, cujo reflexo, recai
oiretamente sobre a gestão, é nesse sentido em que a administração ostenta necessidade de
implementação, manutenção e melhoramento, gradual dos serviços voltados para garantir a oredem a
paz no município,» implantação de polícia rotativa nas comunidades Santa Maria; Viabilizar
parcerias na forma da legislação vigente com órgão do governo federal, estadual, bem como, com a
sociedade em geral, cora vista a assegurar o policiamento vinte e quatro horas, trinta dias por nês
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em atendimento ao cidade do município, assegurando melhores condições de vida a população.
Promover palestras, seminários e/ou cursos voltados para o processo de consdentizacao da
sociedade e do próprio servidor de modo a assegurar o sucesso da acão de segurança pública no
município, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis orçamentarias Anuais
(LOA) referentes ao Quadriénio objeto do presente instrumento, PENSIONISTAS Garantir a
permanente manutenção da açao referente a concessão de benefícios sociais aos ex-preíejtos do
município, mediante o repasse mensal na forma da legislação vigente, Trata-se de ativídades,
cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de
diretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio olíjeío
do presente instrumento, •

Ação,,,,,; 0013 - Parceiros da Administração Municipal (Jusdtica Eleitoral e Corpo de Bombeiro Ser
Descrição; Parceiros da Administração Municipal (Jusdíiça Eleitoral e Corpo de Bombeiro

Serviço Militar): viabilizar ações e projetos de combate de indêndios no
município, bem como, de salvamento de pessoas em situações de afogamento,
desabamento e atropelamento, dentre outros; Contribuir no processo de
emissão de títulos ou regularização da situação do cidadão quando em situação
de pendências junto à. Justiça Eleitoral do Município, Viabilizar apoio a
]unh de Serviços Militar com vista inscrição de Jovens do Município nos
serviços do exercito, marinha e aeronáutica, posibilitando o ingresso do joven
em atívidade pessoais importante na vida profissional e enquanto cidadão, até
mesmo, evitando que o jovem permaneça sem ocupação; Viabilizar ainda, apoio
ao serviços do Ministério público, Federal e/ou Estadual, enquanto
instituições importantes para o município no que tange a situação de proíeção
da mulher, da criança e do adolescente, pessoas em situação de ameaças, fiem
como, no combate efetivo de corrupção dentre outras males, Promover a
adequação de espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou construção
quando necessário for, bem como, aquisição de veículos, material de uso comum
e/ou equipamentos e material permanente, e ainda, se necessário for,
contratação de pessoal qualificado e com experiência para o trabalho de
comunicação social e divulgação dos atos e fatos do ordenador responsável pela
unidade orçamentaria, Viabilizar parcerias na forma da legislação vigente
com órgão oo governo federal, estadual e/ou quaisquer organizações sociais
para desenvolvimento de açoes(e projetos de modo a assegurar o desenvolvimento
económico e social no município possibilitando melhores condições de vida a
população, Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de
cada exercício financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias
(LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto do
presente instrumento,

Unidade de medida: Atividade Quantidade 2016: U
Valor total; 68,851,00

Função: 06 - Segurança Pública

subfunção: 181 - Policiamento

Programa: 0021 - Segurança Pública Municipal



para LDO 2016 - Anexo de Metas e Prioridades
Governo Municipal de Moju página : 100

Segurança Pública Munícipa^ (aiflnutemnção e melhoramento); Mesmo sendo quesito de obrigação cio
governo estadual é no município que eventualmente ocorrer eventos imprevistos, cujo reflexo, recai
oíretamente sobre a gestão, é nesse sentido em que a administração ostenta necessidade de
implementação, manutenção e melhoramento gradual dos serviços voltados para garantir a oredem a
paz no municíóío,» implantação de polícia rotativa nas comunidades Santa Maria; viabilizar
parcerias na forma da legislação vigente com órgão do governo federal, estadual, bem como, coiti a
sociedade em geral, com vista a assegurar o policiamento vinte e quatro toras, trinta dias por mês
em atendimento ao cidade dó município, assegurando melhores condições de vida a população.
Promover palestras, seminários e/ou cursos voltados para o processo de conscientúacao da
sociedade e do próprio servidor de modo a assegurar o sucesso da acáo de segurança pública no
município, Trata-se de ativjdades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício
financeiro, nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais
(LOA) referentes ao Quadriénio objeto. do presente instrumento, PENSIONISTAS Garantir a
permanente manutenção da açao referente à concessão de benefícios sociais aos ex-prefeitos do
município, mediante o repasse mensal na forma da legislação vigente, Trata-se de atividades,
cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercido financeiro, nos termos das Leis de
diretrízes'orçamentárías (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeio
do presente instrumento,

Açâo,,,,.; 0007 - Segurança Pública Municipal (Atividades Administravas); Garantir a implantação
oêscrição; segurança pública Municipal (Atividades Administravas); Garantir 'a

implantação e manuíemnção do processo de segurança pública municipa], pois,
mesmo sendo quesito de obrigação do governo estadual é no município que
eventualmente ocorrer eventos imprevistos, cujo reflexo, recai diretamente
sobre a gestão, é nesse sentido em que a administração ostenta necessidade de
implementação, manutenção e melhoramento gradual oos serviços voltados para
garantir a oredem a paz no município,» Implantação de polícia rotativa nas
comunidades Santa Maria- Viabilizar parcerias na forma da legislado tfpte
com órgão do governo federal, estadual, bem como, com a sociedade em geral,

• com vista a assegurar o policiamento vinte e quatro horas, trinta dias por lês
em atendimento ao cidade do município, assegurando melhores condições de vida
a população, Promover palestras, seminários e/ou cursos voltados para o
processo de conscientização da sociedade e do próprio servidor de modo a
assegurar o sucesso da ação de segurança pública no município, Trata-se de
atividades, cuja execução, ocorrera no decorrer de cada exercício financeiro,
nos termos das Leis de diretrizes Orçamentarias (LDO) e Leis orçamentarias
Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeío oo presente instrumento,
PENSIONISTAS Garantir a permanente manutenção da açao referente à concessão
de benefícios sociais aos ex-prefeitos do município, mediante o repasse mensal
na forma da legislação vigente, Trata-se de atividades, cuja execução,
ocorrerá no decorrer de cada exercido financeiro, nos termos das Leis de
diretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao
quadriénio objeto do presente instrumento,

Quantidade 2016; U
Valor total: 162,650,00

TOTAL DO ÓRGÃO,,,.,,,.,.M Valor 2016 Hl.501,00
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Órgão; 22 - Secretaria Municipal de Transportes

Função; 04 - Administração

Subfunção; III - Administração Geral

Programa: 0022 - Transporte PÚbjiço Munidoal
Transporte Municipal (implantação e Manutenção); Promover a implantação e garantir a manutenção
permanente do sistema de transporte público, a partir do processo de regulamentação, fiscalização,
estruturação, dentre outros; Para consecução dos objetivos desta meta a administração poderá
desenvolver parcerias com órgãos do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, tercdenzar a
demandas estabelecendo regras com vista o melhoramento do atendimento, Trata-se de atividades,
cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de
diretrizes orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeto
do presente instrumento,

Ação,,,,,; 0114 - Transporte Atívidade Administrativa ; Garantir a manutenção permanente e o dese
Descrição; Transporte Atividade Administrativa Garantir a manutenção permanente e.o

desenvolvimento das ações de coordenação, planejamento, controle e execução
das atividades da Unidade Administrativa de Transporte Municipal. Poderá o
ordenador, para consecussão dos objetivos das metas estabelecidas neste
instrume nto, desenvolver parcerias com órgão dos Governos; Federal e
Estadual, bera como, organização pública e/ou privada na forma da lei. Garaatú
a estrutura física coi adequação do espaço físico e mobiliário em geral, e
ainda, contratação de pessoal, respeitados às limitações legais,

Quantidade 2016; 12
Valor total: 524,195,00

Função; 26 - Transporte

Subfunção; 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 0022 - Transporte púbjíço Municipal
Transporte Municipal (implantação1 e Manutenção); Promover a implantação e garantir a manutenção
permanente do sistema de transporte público, a partir do processo de regulamentação! fiscalização,
estruturação, dentre outros; para consecução dos objetivos desta meta a administração jjooera
desenvolver parcerias com órgãos do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, tercdenzar a
demandas estabelecendo regras com vista o melhoramento do atendimento. Trata-se de atividades,
cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis de
diretrizes Orçamentarias (IDO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio objeío
do presente instrumento,
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Açáo..,,,: 0113 - Transporte Publico Municipal (implantação e Manutenção); promover a implantação
Descrição; Transporte Público Municipal (implantação e Manutenção); promover a

iíiolantação do sistema de transporte público municipal a partir do processo de
definição de linhas, inclusive intermunicipais, fiscalização e controle de
tráfego, regulamentação da circulação urbana e rural com sinalização,
guarnição, dentre outros, Garantir a manutenção permanente do planejamento,
coordenação e avaliação das atividades relacionadas à gestão do sistema de
transporte coletívo e outros de modo a assegurar o sucesso das metas

. estabelecidas neste Plano de Governo concomitantemente promovendo
desenvolvimento económico e social. Promover a manutenção permanente do
processo com vista a garantia da frota de veículo em circulação, em obediência
as normas nacionais e estaduais, Promover a aquisição de máquinas e
veículos, bem comO[ de demais equipamentos e materiais de uso comum ou
permanente, inclusive tecnológicos, com vista a possibilitar o atendimento das
demandas, com qualidade e de forma ampliadas, Assegurar o processo de
adequação de espaço físico a título de reforma, ampliação e/ou construção
ouando necessário for, de próprios da unidade orçamentaria, bem como, cãs
demais unidades da administração, buscando desenvolver parcerias e convénios
com órgãos do Governo Federa], Estadual e/ou entidades diversas, na forma da
legislação em vjgor, possibilitando a elevação dos serviços e bens ofertados
pelo Pooer Público Municipal à toda sociedade, Garantir a organização do
quadro de pessoal da unidade orçamentaria, a sistematização das despesas com
pessoal, incluindo encargos sociais, dentre outras atividades inerentes ao
processo administrativos,_ Trata-se de atividades, cuja execução, ocorrerá no
decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis oe diretrizes
Orçamentarias (LOO) e Leis orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Unidade de medida; Aterro Quantidade 2016: 12
Valor total; 281,470,00

TOTAL 00 ÓRGÃO.,,.. ., Valor 2016 805,665,00

Órgão: 23 - Sec, Mul.de indúst., Comércio e serviços

Função: 04 - Administração

Subfunção; 122 - Administração Geral

Programa; 0023 - industria, Comércio e Serviços com Universalizado
Industria, Comércio e serviços (implantação e Manutenção); Promover a implantação e garantir a
manutenção permanente do sistema do processo de fiscalização, orientação, fomentação, a partir da
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regulamentação, estruturação, dentre outros; Para consecução dos obietivos desta meta a
administração poderá desenvolver parcerias com órgãos do Governo federal e/ou Estadual, bem como,
tercdemar a demandas estabelecendo regras com vista o melhoramento do atendimento, Trata-se de
atividades, cuja execução, ocorrerá no decorrer de cada exercício financeiro, nos termos das Leis
de díretrizes Orçamentarias (LOO) e Leis Orçamentarias Anuais (LOA) referentes ao quadriénio
objeto do presente instrumento,

Ação,,,.,: 0115 - Industria, comercio e serviços (Atividades Administrativas); Garantir a iianuten
Descrição; industria, Comércio e serviços (Atividades Administrativas): Garantir â

manutenção permanente e o desenvolvimento das ações de coordenação,
planejamento, controle e execução das atividades da Unidade Administrativa e
orçamebntária de atendimento à índusaíria, Comércio e Serviços da
administração Municipal Poderá o ordenador, para consecussão dos oojetivos
das metas estabelecidas neste instrume nto, desenvolver parcerias com órgão
dos Governos; Federal e Estadual, bem COÍBO, organização publica e/ou privada
na forma da l e i , Garantir a estrutura física com adequação do espaço físico e
mobiliário em geral, e ainda, contratação de pessoal, respeitados às
limitações legais,

Unidade de medida: Atividade Quantidade 2016; 12
Valor total; 567,870,00

TOTAL DO ÓRGÃO,,,,,.,.,,., . Valor 2016 567,870,00

TOTAL GERAL,,,,,,,,,,,,,., Valor 2016 177,892,(



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO

Parecem0 007/2015
Relatora: Vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt
Projeto de Lei n° 005/2015
Origem: Executivo Municipal

trizes para a elaboração da Lei Orçamentaria do
Estado do Pará, para o exercício de 2016 e dá outras

«»»*tSS^»?
AO DIA:

PARECER

D A MATÉRIA

Através do presente projeto de Lei, o Gestor Municipal propõe as metas e
prioridades, incluindo as despesas de capital, com orientação para a elaboração do
orçamento geral deste município, para o exercício financeiro de 2016 e dá outras
providências.

Composto por cinquenta e um artigos, o projeto apresenta diversos anexos
dentre eles as diretrizes propriamente ditas, compreendendo o resumo das metas e
prioridades por unidade, executora e Poder.

2. CONCLUSÃO DO RELATOR:

Inicialmente, conforme mandamento regimental (art. 36) cumpreque esta
Comissão se manifestesobre todas as propostas financeiras e orçamentarias.

A matéria é de competência legislativa do Município, cabendoà Câmara
Municipal sobre ela dispor com a sanção do Prefeito (art. 27, da LOM). A iniciativa é
reservada ao Executivo, sendo legítima a apresentação do projeto de lei pelo Prefeito
Municipal.

Em sua justificativa, o Executivo informa que o Orçamento Público
Municipal está estimado em R$ 177.892.001,00 (cento e setenta e sete milhões,
oitocentos e noventa e dois mil, e um real).

A LDO está disposta no Artigo 165 § 2 ° da Constituição federal que diz o
seguinte - "A Lei de Diretrizes Orçamentaria Compreenderá as metas e Prioridades da
Administração Publica Federal, incluindo as despesas de Capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentaria Anual, disporá
sobre as alterações na legislação tributária."

Após detida e minuciosa análise do Projeto em questão, verifica-se que o
mesmo está em perfeita consonância com princípios e normas consagrados na legislação
supra mencionada, estabelecendo Metas e Prioridades para o Orçamento Anual e o
Anexo de Metas Fiscais.

Travessa da Saudade N° 150 CEP.: 68.450-000 -Telefax.: (091) 3756-1311 - Moju - PA
CNPJ.: 22.942.791/0001-01 - E-mall: camaramoju@ig.com.br
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Em cumprimento à Legislação supramencionada, observamos que a LDO
vem acompanhada das seguintes peças:

- Mensagem do Prefeito;
- Projeto de Lei n ° 005/2013 elaborando a LDO;
- Resumo Geral das Metas e Prioridades

Contém, ainda, a LDO, os seguintes anexos:
I - Metas Anuais
II — Avaliação de Cumprimento das Metas Fiscais no exercício anterior;
III - Metas atuais comparadas com as fixadas nos trêrs exercícios anteriores;
IV - Evolução do Património Líquido;
V - Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos;
VI - Receita e Despesa Previdenciária do RPPS;
VII - - Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita;
VIII - Margem da Expansão das despesas obrigatórias de caráter

continuado.

Assim, sendo, é de se recomendar a aprovação do Projeto de Lei em questão
pelo Plenário, no que diz respeito aos aspectos acima referidos.

3. DECISÃO DA COMISSÃO

Pelo exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião de seus
membros, por unanimidade, resolveu acatar o relatório apresentado, e que passa a
constituir o Parecer da Comissão, favorável à aprovação da matéria em estudo.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda, 08 de junho de 2015.

Leandro H
Vice

Travessa da Saudade N° 150 CEP.: 68.450-000 -Telefax.: (091) 3756-1311 - Moju - PA
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