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  Codigo          Especificacao                                       Projetos        Atividades   Oper. Especiais             Total

  01.000.0000     Legislativa                                                       3.138.000,00                        3.138.000,00

  01.031.0000       Acao Legislativa                                                3.138.000,00                        3.138.000,00

  01.031.0001       Folha    de    pagamento,   estagiarios,                        2.394.000,00                        2.394.000,00

                    auxilio   alimentacao,  contratos,  luz,

                    agua,   telefone,   diarias,  manutencao

                    predio,     mat.     expediente,    etc.

                    Realizacao  de concurso para telefonista

                    e   servente,   Instalacao   de  energia

                    fotovoltaica   no   predio   da  Camara,

                    atraves   do   projeto   ja   existente,

                    inclusive a criacao de novos cargos.

  01.031.0050       Divulgar  os  atos,  programas,  obras e                           20.000,00                           20.000,00

                    servicos  de orgaos publicos em meios de

                    comunicacoes,     conforme    legislacao

                    vigente,    fortalecer   mecanismos   de

                    transparencia    administrativa    e  da

                    comunicacao social.

  01.031.0051       Locar   softwares   de   gestao   para o                          183.000,00                          183.000,00

                    efetivo   funcionamento   dos   servicos

                    publicos    e   adquirir    equipamentos

                    necessarios  ao  sistema  de informatica

                    do Municipio.

  01.031.0052       Adquirir  maquinas  e equipamentos, alem                           20.000,00                           20.000,00

                    de    bens    moveis   para   atender as

                    necessidades   do   Poder   Legislativo,

                    inclusive para a parte nova do predio.

  01.031.0130       Garantir    o  pagamento   de   todos os                          380.000,00                          380.000,00

                    beneficios  previdenciarios previstos em

                    lei.

  01.031.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                          125.000,00                          125.000,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  01.031.0171       Promover   a  saude  e  o  bem  estar do                           16.000,00                           16.000,00

                    servidor  atraves  de  um plano de saude

                    que  lhes  garantam  beneficios  medicos

                    especializados.

  04.000.0000     Administracao                                     210.000,00     14.008.100,00                       14.218.100,00

  04.062.0000       Defesa  do Interesse Publico no Processo                           37.000,00                           37.000,00

                    Judiciario

  04.062.0025       Representar    e   defender   judicial e                           37.000,00                           37.000,00

                    extrajudicialmente  o Municipio, prestar

                    assessoria     juridica    aos    orgaos

                    municipais   e  promover  a  execucao da

                    divida   ativa   municipal,  objetivando

                    assegurar  a  prevalencia  do  interesse

                    publico.

  04.121.0000       Planejamento e Orcamento                                          725.000,00                          725.000,00

  04.121.0106       Planejar,  organizar  e supervisionar os                          725.000,00                          725.000,00

                    servicos   tecnicos  administrativos  de

                    sua  competencia,  na  area  tributaria,

                    orcamentaria    e  financeira,   criando

                    programas         de         incentivo a

                    sustentabilidade     urbana,     criando
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                    programas  de isencoes aos portadores de

                    doencas graves.

  04.122.0000       Administracao Geral                             110.000,00     10.030.600,00                       10.140.600,00

  04.122.0002       Planejar,  organizar  e supervisionar os                        4.685.300,00                        4.685.300,00

                    servicos  tecnicos  de  sua competencia,

                    nas  areas  de infraestrutura e servicos

                    urbanos.

  04.122.0022       Trabalhar   com   a  conscientizacao  da                           10.000,00                           10.000,00

                    populacao  para  o  transito,  cumprir e

                    fazer  cumprir  a legislacao e as normas

                    de    transito,   planejar,   projetar e

                    promover a circulacao de forma ordeira.

  04.122.0031       Coordenar,  formular e avaliar os atos e                        1.257.500,00                        1.257.500,00

                    fatos    pertinentes    a  administracao

                    publica,      alem     de     permitir a

                    viabilizacao  dos  projetos e diretrizes

                    formulados   no   Plano   de  Governo, e

                    possibilitar   a  plena   execucao   dos

                    servicos publicos.

  04.122.0050       Divulgar  os  atos,  programas,  obras e                           50.000,00                           50.000,00

                    servicos  de orgaos publicos em meios de

                    comunicacoes,     conforme    legislacao

                    vigente,    fortalecer   mecanismos   de

                    transparencia    administrativa    e  da

                    comunicacao social.

  04.122.0054       Melhorar,adequar      e   preservar    a        110.000,00        300.000,00                          410.000,00

                    estrutura    fisica    das   instalacoes

                    publicas,   promover  acoes  e  recursos

                    necessarios    a   adequada   manutencao

                    desses bens.

  04.122.0091       Propiciar  o aprimoramento das condicoes                           25.000,00                           25.000,00

                    fisicas   e  estruturacao   do  Corpo de

                    Bombeiros,  facilitando  o exercicio das

                    atividades dos profissionais da area.

  04.122.0106       Planejar,  organizar  e supervisionar os                        1.753.900,00                        1.753.900,00

                    servicos   tecnicos  administrativos  de

                    sua  competencia,  na  area  tributaria,

                    orcamentaria    e  financeira,   criando

                    programas         de         incentivo a

                    sustentabilidade     urbana,     criando

                    programas  de isencoes aos portadores de

                    doencas graves.

  04.122.0108       Orientar,    coordenar    e  controlar a                          615.600,00                          615.600,00

                    execucao  da politica de desenvolvimento

                    do Municipio

  04.122.0115       CONSELHOS                                                           2.000,00                            2.000,00

  04.122.0130       Garantir    o  pagamento   de   todos os                          286.500,00                          286.500,00

                    beneficios  previdenciarios previstos em

                    lei.

  04.122.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                          854.500,00                          854.500,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  04.122.0171       Promover   a  saude  e  o  bem  estar do                          173.500,00                          173.500,00

                    servidor  atraves  de  um plano de saude
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                    que  lhes  garantam  beneficios  medicos

                    especializados.

  04.122.0372       Assegurar     o   desenvolvimento     de                           16.800,00                           16.800,00

                    programas  de  esporte  e  de recreacao,

                    criar  oportunidade  a comunidade para a

                    pratica  de diferentes atividades, tendo

                    o esporte como meio de educacao.

  04.123.0000       Administracao Financeira                                        1.826.500,00                        1.826.500,00

  04.123.0106       Planejar,  organizar  e supervisionar os                           20.000,00                           20.000,00

                    servicos   tecnicos  administrativos  de

                    sua  competencia,  na  area  tributaria,

                    orcamentaria    e  financeira,   criando

                    programas         de         incentivo a

                    sustentabilidade     urbana,     criando

                    programas  de isencoes aos portadores de

                    doencas graves.

  04.123.0130       Garantir    o  pagamento   de   todos os                          184.000,00                          184.000,00

                    beneficios  previdenciarios previstos em

                    lei.

  04.123.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                          742.500,00                          742.500,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  04.123.0171       Promover   a  saude  e  o  bem  estar do                          880.000,00                          880.000,00

                    servidor  atraves  de  um plano de saude

                    que  lhes  garantam  beneficios  medicos

                    especializados.

  04.124.0000       Controle Interno                                                   40.000,00                           40.000,00

  04.124.0065       Verificar  as atividades exercidas pelos                           40.000,00                           40.000,00

                    orgaos   municipais,   o  cumprimento da

                    legislacao,      contribuindo     para o

                    planejamento.

  04.126.0000       Tecnologia da Informacao                        100.000,00        586.000,00                          686.000,00

  04.126.0051       Locar   softwares   de   gestao   para o                          586.000,00                          586.000,00

                    efetivo   funcionamento   dos   servicos

                    publicos    e   adquirir    equipamentos

                    necessarios  ao  sistema  de informatica

                    do Municipio.

  04.126.0391       Disponibilizar  acesso  a  internet  nos        100.000,00                                            100.000,00

                    espacos  publicos  municipais e investir

                    em  novas  tecnologias  com a finalidade

                    de   reducao   de  custos  e  aumento da

                    eficiencia do setor publico

  04.129.0000       Administracao de Receitas                                         713.000,00                          713.000,00

  04.129.0106       Planejar,  organizar  e supervisionar os                          713.000,00                          713.000,00

                    servicos   tecnicos  administrativos  de

                    sua  competencia,  na  area  tributaria,

                    orcamentaria    e  financeira,   criando

                    programas         de         incentivo a

                    sustentabilidade     urbana,     criando

                    programas  de isencoes aos portadores de

                    doencas graves.

  04.691.0000       Promocao Comercial                                                 50.000,00                           50.000,00

  04.691.0129       Estimular   a  captacao  e  aplicacao de                           50.000,00                           50.000,00

                    recursos    humanos,    financeiro     e



 Estado do Rio Grande do Sul                       Programa de Trabalho de Governo#

 Prefeitura Municipal de Sao Sepe           Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

 Exercicio de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :  CONSOLIDADO

  Codigo          Especificacao                                       Projetos        Atividades   Oper. Especiais             Total

                    materiais,    visando    potencializar a

                    capacidade  de desenvolvimento economico

                    e social integrado da regiao.

  06.000.0000     Seguranca Publica                                                   894.100,00                          894.100,00

  06.122.0000       Administracao Geral                                               889.100,00                          889.100,00

  06.122.0021       Criar  a  guarda  municipal  e  garantir                          572.000,00                          572.000,00

                    recursos   que   visem   a  melhoria dos

                    servicos   prestados   pelos   orgaos de

                    Seguranca Publica do Municipio.

  06.122.0091       Propiciar  o aprimoramento das condicoes                          317.100,00                          317.100,00

                    fisicas   e  estruturacao   do  Corpo de

                    Bombeiros,  facilitando  o exercicio das

                    atividades dos profissionais da area.

  06.182.0000       Defesa Civil                                                        5.000,00                            5.000,00

  06.182.0090       Definir  e  executar  acoes preventivas,                            5.000,00                            5.000,00

                    de        socorro,       assistenciais e

                    reconstrutivas  destinadas  a  evitar ou

                    minimizar  os  desastres  naturais  e os

                    incidentes   tecnologicos,   preservar o

                    moral   da  populacao  e  restabelecer a

                    normalidade social.

  08.000.0000     Assistencia Social                              1.313.000,00      3.975.100,00        146.000,00      5.434.100,00

  08.122.0000       Administracao Geral                                             1.676.000,00                        1.676.000,00

  08.122.0114       Desenvolver  as  atividades relacionadas                        1.626.000,00                        1.626.000,00

                    ao  planejamento  e implementacao da lei

                    organica  de  assistencia social – LOAS,

                    no ambito do Municipio;

  08.122.0171       Promover   a  saude  e  o  bem  estar do                           50.000,00                           50.000,00

                    servidor  atraves  de  um plano de saude

                    que  lhes  garantam  beneficios  medicos

                    especializados.

  08.241.0000       Assistencia ao Idoso                            249.000,00         58.000,00         90.000,00        397.000,00

  08.241.0060       Assegurar,  com  absoluta  prioridade, a                           50.000,00         90.000,00        140.000,00

                    efetivacao   dos  direitos  referentes a

                    vida,    a   saude,    a  alimentacao, a

                    educacao,   ao   esporte,   ao  lazer, a

                    profissionalizacao,     a   cultura,   a

                    dignidade,  ao respeito, a liberdade e a

                    convivencia  familiar  e comunitaria das

                    das     pessoas    idosas,    atraves de

                    politicas publicas eficientes.

  08.241.0096       Desenvolver     servicos,    programas e        249.000,00                                            249.000,00

                    projetos    locais    de    acolhimento,

                    convivencia  e  socializacao de familias

                    e  de individuos, conforme identificacao

                    da     situacao    de    vulnerabilidade

                    apresentada.  Esses servicos e programas

                    deverao    incluir    as   pessoas   com

                    deficiencia  e  ser organizados em rede,

                    de  modo a inseri-las nas diversas acoes

                    ofertadas.

  08.241.0160       Propor  e  fiscalizar as acoes politicas                            8.000,00                            8.000,00

                    da  Administracao  Municipal  atraves de

                    conselhos   municipais,   formados   por

                    representantes    da   Prefeitura   e da

                    sociedade   civil,  atuando  de  maneira

                    diferente,  de  acordo  com  a realidade

                    local e com a sua especificacao.
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  08.242.0000       Assistencia ao Portador de Deficiencia                             18.100,00         36.000,00         54.100,00

  08.242.0026       Promover  a  efetivacao, implementacao e                           11.000,00         36.000,00         47.000,00

                    defesa   dos   direitos   da  pessoa com

                    deficiencia.

  08.242.0030       Promover     a   gestao     articulada e                              100,00                              100,00

                    integrada   dos  servicos  e  beneficios

                    socioassistencias.

  08.242.0160       Propor  e  fiscalizar as acoes politicas                            7.000,00                            7.000,00

                    da  Administracao  Municipal  atraves de

                    conselhos   municipais,   formados   por

                    representantes    da   Prefeitura   e da

                    sociedade   civil,  atuando  de  maneira

                    diferente,  de  acordo  com  a realidade

                    local e com a sua especificacao.

  08.243.0000       Assistencia a Crianca e ao Adolescente                            218.000,00         20.000,00        238.000,00

  08.243.0027       Assegurar,  com  absoluta  prioridade, a                          175.000,00         20.000,00        195.000,00

                    efetivacao   dos  direitos  referentes a

                    vida,    a   saude,    a  alimentacao, a

                    educacao,   ao   esporte,   ao  lazer, a

                    profissionalizacao,     a   cultura,   a

                    dignidade,  ao respeito, a liberdade e a

                    convivencia  familiar e comunitarias das

                    criancas  e dos adolescentes, atraves de

                    politicas publicas eficientes.

  08.243.0123       Ofertar   atendimento  especializado  as                           36.000,00                           36.000,00

                    familias   e  individuos  que  vivenciam

                    situacoes    de   vulnerabilidade,   com

                    direitos  violados, geralmente inseridos

                    no   nucleo   familiar.  Estes  servicos

                    demandam    maior    especializacao   no

                    acompanhamento     familiar     e  maior

                    flexibilidade nas solucoes preventivas.

  08.243.0160       Propor  e  fiscalizar as acoes politicas                            7.000,00                            7.000,00

                    da  Administracao  Municipal  atraves de

                    conselhos   municipais,   formados   por

                    representantes    da   Prefeitura   e da

                    sociedade   civil,  atuando  de  maneira

                    diferente,  de  acordo  com  a realidade

                    local e com a sua especificacao.

  08.244.0000       Assistencia Comunitaria                       1.064.000,00      2.005.000,00                        3.069.000,00

  08.244.0030       Promover     a   gestao     articulada e        200.000,00        326.000,00                          526.000,00

                    integrada   dos  servicos  e  beneficios

                    socioassistencias.

  08.244.0059       Ampliar    e  consolidar   os   servicos         94.500,00        711.000,00                          805.500,00

                    assistenciais  com vistas a garantia dos

                    direitos  civis,  sociais e politicos da

                    populacao.

  08.244.0096       Desenvolver     servicos,    programas e        207.500,00        144.500,00                          352.000,00

                    projetos    locais    de    acolhimento,

                    convivencia  e  socializacao de familias

                    e  de individuos, conforme identificacao

                    da     situacao    de    vulnerabilidade

                    apresentada.  Esses servicos e programas

                    deverao    incluir    as   pessoas   com

                    deficiencia  e  ser organizados em rede,

                    de  modo a inseri-las nas diversas acoes

                    ofertadas.

  08.244.0097       REDE DE PROTECAO ESP MEDIA COMPLEXIDADE         260.000,00                                            260.000,00

  08.244.0098       REDE DE PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE        182.000,00                                            182.000,00

  08.244.0120       ASSISTENCIA A POPULACAO                         120.000,00                                            120.000,00
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  08.244.0123       Ofertar   atendimento  especializado  as                          286.500,00                          286.500,00

                    familias   e  individuos  que  vivenciam

                    situacoes    de   vulnerabilidade,   com

                    direitos  violados, geralmente inseridos

                    no   nucleo   familiar.  Estes  servicos

                    demandam    maior    especializacao   no

                    acompanhamento     familiar     e  maior

                    flexibilidade nas solucoes preventivas.

  08.244.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                          404.000,00                          404.000,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  08.244.0160       Propor  e  fiscalizar as acoes politicas                           18.000,00                           18.000,00

                    da  Administracao  Municipal  atraves de

                    conselhos   municipais,   formados   por

                    representantes    da   Prefeitura   e da

                    sociedade   civil,  atuando  de  maneira

                    diferente,  de  acordo  com  a realidade

                    local e com a sua especificacao.

  08.244.0393       FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS                                    10.000,00                           10.000,00

  08.244.0394       Apoiar    a  Organizacao   e  Gestao  do                          105.000,00                          105.000,00

                    Programa  Bolsa  Familia  e  do Cadastro

                    Unico IGD PBF

  09.000.0000     Previdencia Social                              4.169.000,00        756.500,00     20.120.000,00     25.045.500,00

  09.271.0000       Previdencia Basica                                                209.500,00                          209.500,00

  09.271.0130       Garantir    o  pagamento   de   todos os                          209.500,00                          209.500,00

                    beneficios  previdenciarios previstos em

                    lei.

  09.272.0000       Previdencia do Regime Estatutario                                 547.000,00     20.120.000,00     20.667.000,00

  09.272.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                          433.000,00                          433.000,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  09.272.0137       Administrar  o RPPS conforme disposto na                          114.000,00     20.120.000,00     20.234.000,00

                    Legislacao  previdenciaria,  gerenciando

                    seus  recursos com pagamento de inativos

                    e pensionistas

  09.999.0000       Reserva de Contingencia                       4.169.000,00                                          4.169.000,00

  09.999.9999       RESERVA DE CONTINGENCIA                       4.169.000,00                                          4.169.000,00

  10.000.0000     Saude                                             503.000,00     16.795.000,00      2.116.000,00     19.414.000,00

  10.122.0000       Administracao Geral                                             9.589.000,00                        9.589.000,00

  10.122.0109       Planejar,  organizar  e supervisionar os                        6.030.000,00                        6.030.000,00

                    servicos   tecnicos  administrativos  no

                    ambito da Saude.

  10.122.0130       Garantir    o  pagamento   de   todos os                           89.000,00                           89.000,00

                    beneficios  previdenciarios previstos em

                    lei.

  10.122.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                        3.460.000,00                        3.460.000,00
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                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  10.122.0160       Propor  e  fiscalizar as acoes politicas                           10.000,00                           10.000,00

                    da  Administracao  Municipal  atraves de

                    conselhos   municipais,   formados   por

                    representantes    da   Prefeitura   e da

                    sociedade   civil,  atuando  de  maneira

                    diferente,  de  acordo  com  a realidade

                    local e com a sua especificacao.

  10.272.0000       Previdencia do Regime Estatutario                                  30.000,00                           30.000,00

  10.272.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                           30.000,00                           30.000,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  10.301.0000       Atencao Basica                                  490.500,00      5.187.000,00                        5.677.500,00

  10.301.0031       Coordenar,  formular e avaliar os atos e          4.000,00                                              4.000,00

                    fatos    pertinentes    a  administracao

                    publica,      alem     de     permitir a

                    viabilizacao  dos  projetos e diretrizes

                    formulados   no   Plano   de  Governo, e

                    possibilitar   a  plena   execucao   dos

                    servicos publicos.

  10.301.0070       Executar  a politica de saude de maneira                            2.000,00                            2.000,00

                    a  garantir  a  toda a populacao o pleno

                    usufruto do direito a saude.

  10.301.0078       Possibilitar  a funcionalidade de outros                            2.000,00                            2.000,00

                    programas  financiados  Fundo  a  Fundo,

                    caso  venham a ser instituidos pelo MS e

                    aderidos pela SMS.

  10.301.0089       COMBATE AO COVID-19                               4.500,00                                              4.500,00

  10.301.0118       REFORMA E MANUTENCAO PREDIOS DA SAUDE           350.000,00                                            350.000,00

  10.301.0167          Financiar  as  acoes  de  vigilancia,                           21.000,00                           21.000,00

                    promocao,    prevencao   e  controle  de

                    doencas  e agravos a saude,  atraves dos

                    programas     Limite    financeiro    da

                    Vigilancia  em  Saude  -  Incentivo para

                    acoes   de   prevencao   de  acidentes e

                    violencia  /  Acoes praticas corporais -

                    atividade       fisica      /    Doencas

                    Transmissiveis   e  Nao-Transmissiveis /

                    Estruturacao   tec.   da   Vigilancia em

                    Saude          /     Campanha         de

                    Vacinacao/Vigilancia     Sanitaria     /

                    Gerenciamento de Riscos.

  10.301.0172       Garantir  a  populacao o acesso a saude,        132.000,00      5.057.000,00                        5.189.000,00

                    atraves   dos   programas   PAB   Fixo /

                    Telessaude    /   Acolhimento    Infanto

                    Juvenil/ESF  -  Saude da Familia / Saude

                    na    Escola    /   Saude   do   Homem /
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                    NASF/Melhor  em  Casa  /  Saude  Bucal /

                    PACS  /  ESF  Indigena  /  Inc.  Sistema

                    Penitenciario

                    PMAQ  - Programa de Melhoria do Acesso e

                    da Qualidade.

  10.301.0395       Investir   na  estruturacao  fisica  dos                          105.000,00                          105.000,00

                    servicos de saude ofertados a populacao.

  10.302.0000       Assistencia Hospitalar e Ambulatorial             2.500,00        933.000,00      2.116.000,00      3.051.500,00

  10.302.0109       Planejar,  organizar  e supervisionar os          2.500,00                                              2.500,00

                    servicos   tecnicos  administrativos  no

                    ambito da Saude.

  10.302.0163       Melhorar  a  qualidade  e  a eficacia da                                          1.767.000,00      1.767.000,00

                    atencao   dispensada  aos  usuarios  dos

                    hospitais  publicos, difundindo uma nova

                    cultura    de    humanizacao   na   rede

                    hospitalar  publica municipal.

  10.302.0171       Promover   a  saude  e  o  bem  estar do                          275.000,00                          275.000,00

                    servidor  atraves  de  um plano de saude

                    que  lhes  garantam  beneficios  medicos

                    especializados.

  10.302.0396       Propiciar  aos cidadaos o atendimento em                          658.000,00        349.000,00      1.007.000,00

                    servicos  de  saude,  financiados  pelos

                    programas  Limite  financeiro da Media e

                    Alta     Complexidade     Ambulatorial e

                    Hospitalar  /  Gestao  Plena  /  Redes /

                    Implantacao   de  Leitos/CEO  (Centro de

                    Especialidades      Odontologicas)     e

                    Laboratorio  de  Protese Dentaria/SAMU /

                    UPA/Centro  de  Referencia  de  Saude do

                    Trabalhador    -  CEREST   Hospitais  de

                    Pequeno    Porte/FAEC   -  Fundo   Acoes

                    Estrategicas          e      Compensacao

                    (procedimentos   regulados  pela  CNRAC,

                    transplantes,     acoes     estrategicas

                    temporarias).

  10.303.0000       Suporte Profilatico e Terapeutico                                 821.500,00                          821.500,00

  10.303.0398       Proporcionar     a   distribuicao     de                          821.500,00                          821.500,00

                    medicamentos   essenciais  e  permitir o

                    tratamento  eficaz  e  a menor custo das

                    doencas   mais   comuns   que   afetam a

                    populacao.

  10.304.0000       Vigilancia Sanitaria                                               71.000,00                           71.000,00

  10.304.0167          Financiar  as  acoes  de  vigilancia,                           71.000,00                           71.000,00

                    promocao,    prevencao   e  controle  de

                    doencas  e agravos a saude,  atraves dos

                    programas     Limite    financeiro    da

                    Vigilancia  em  Saude  -  Incentivo para

                    acoes   de   prevencao   de  acidentes e

                    violencia  /  Acoes praticas corporais -

                    atividade       fisica      /    Doencas

                    Transmissiveis   e  Nao-Transmissiveis /

                    Estruturacao   tec.   da   Vigilancia em

                    Saude          /     Campanha         de

                    Vacinacao/Vigilancia     Sanitaria     /

                    Gerenciamento de Riscos.

  10.305.0000       Vigilancia Epidemiologica                        10.000,00        162.500,00                          172.500,00

  10.305.0167          Financiar  as  acoes  de  vigilancia,         10.000,00        162.500,00                          172.500,00

                    promocao,    prevencao   e  controle  de

                    doencas  e agravos a saude,  atraves dos

                    programas     Limite    financeiro    da
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                    Vigilancia  em  Saude  -  Incentivo para

                    acoes   de   prevencao   de  acidentes e

                    violencia  /  Acoes praticas corporais -

                    atividade       fisica      /    Doencas

                    Transmissiveis   e  Nao-Transmissiveis /

                    Estruturacao   tec.   da   Vigilancia em

                    Saude          /     Campanha         de

                    Vacinacao/Vigilancia     Sanitaria     /

                    Gerenciamento de Riscos.

  10.306.0000       Alimentacao e Nutricao                                              1.000,00                            1.000,00

  10.306.0167          Financiar  as  acoes  de  vigilancia,                            1.000,00                            1.000,00

                    promocao,    prevencao   e  controle  de

                    doencas  e agravos a saude,  atraves dos

                    programas     Limite    financeiro    da

                    Vigilancia  em  Saude  -  Incentivo para

                    acoes   de   prevencao   de  acidentes e

                    violencia  /  Acoes praticas corporais -

                    atividade       fisica      /    Doencas

                    Transmissiveis   e  Nao-Transmissiveis /

                    Estruturacao   tec.   da   Vigilancia em

                    Saude          /     Campanha         de

                    Vacinacao/Vigilancia     Sanitaria     /

                    Gerenciamento de Riscos.

  11.000.0000     Trabalho                                          190.000,00                                            190.000,00

  11.334.0000       Fomento ao Trabalho                             190.000,00                                            190.000,00

  11.334.0129       Estimular   a  captacao  e  aplicacao de        190.000,00                                            190.000,00

                    recursos    humanos,    financeiro     e

                    materiais,    visando    potencializar a

                    capacidade  de desenvolvimento economico

                    e social integrado da regiao.

  12.000.0000     Educacao                                          591.000,00     27.972.600,00        103.000,00     28.666.600,00

  12.122.0000       Administracao Geral                              62.000,00      1.000.600,00                        1.062.600,00

  12.122.0125       Promover  acoes para enfrentar a pobreza         50.000,00                                             50.000,00

                    menstrual     e   conscientizacao    das

                    criancas e adolescentes

  12.122.0160       Propor  e  fiscalizar as acoes politicas                           26.000,00                           26.000,00

                    da  Administracao  Municipal  atraves de

                    conselhos   municipais,   formados   por

                    representantes    da   Prefeitura   e da

                    sociedade   civil,  atuando  de  maneira

                    diferente,  de  acordo  com  a realidade

                    local e com a sua especificacao.

  12.122.0210       Viabilizar   a  execucao  das  politicas                          924.600,00                          924.600,00

                    educacionais  definidas  pela Secretaria

                    da   Educacao,   implantando  e  gerindo

                    programas,  projetos  e acoes destinadas

                    a   garantir   o  bom   funcionamento, o

                    crescimento  e  o  aprimoramento da rede

                    publica  de  ensino, a fim de contemplar

                    a Lei n° 3.600/2015.

  12.122.0217       Proporcionar   atividades   de   carater         12.000,00         50.000,00                           62.000,00

                    pedagogico,  a  fim  de  que  os  alunos

                    possam      desenvolver     habilidades,

                    potencializando-se  como individuo capaz

                    de atuante na sociedade.

  12.361.0000       Ensino Fundamental                              350.000,00     20.485.000,00                       20.835.000,00

  12.361.0079         Coordenar,  formular e avaliar os atos                       12.138.000,00                       12.138.000,00

                    e   fatos  pertinentes  a  administracao
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                    publica,      alem     de     permitir a

                    viabilizacao  dos  projetos e diretrizes

                    formulados   no   Plano   de  Governo, e

                    possibilitar   a  plena   execucao   dos

                    servicos     publicos,    viabilizando a

                    implantacao   e  implementacao  do  Piso

                    Nacional,  conforme  Plano  Municipal de

                    Educacao e lei n° 11.738/2008.

  12.361.0130       Garantir    o  pagamento   de   todos os                          164.000,00                          164.000,00

                    beneficios  previdenciarios previstos em

                    lei.

  12.361.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                        4.784.000,00                        4.784.000,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  12.361.0171       Promover   a  saude  e  o  bem  estar do                          597.000,00                          597.000,00

                    servidor  atraves  de  um plano de saude

                    que  lhes  garantam  beneficios  medicos

                    especializados.

  12.361.0210       Viabilizar   a  execucao  das  politicas                          551.000,00                          551.000,00

                    educacionais  definidas  pela Secretaria

                    da   Educacao,   implantando  e  gerindo

                    programas,  projetos  e acoes destinadas

                    a   garantir   o  bom   funcionamento, o

                    crescimento  e  o  aprimoramento da rede

                    publica  de  ensino, a fim de contemplar

                    a Lei n° 3.600/2015.

  12.361.0212       Atender   as  necessidades  nutricionais                          525.000,00                          525.000,00

                    dos  alunos  durante  sua permanencia em

                    sala   de   aula,   contribuindo  para o

                    crescimento,    o   desenvolvimento,   a

                    aprendizagem  e o rendimento escolar dos

                    estudantes,    bem    como    promover a

                    formacao    de    habitos    alimentares

                    saudaveis.

  12.361.0214       TRANSPORTE ESCOLAR                                              1.726.000,00                        1.726.000,00

  12.361.0217       Proporcionar   atividades   de   carater        350.000,00                                            350.000,00

                    pedagogico,  a  fim  de  que  os  alunos

                    possam      desenvolver     habilidades,

                    potencializando-se  como individuo capaz

                    de atuante na sociedade.

  12.362.0000       Ensino Medio                                                        2.000,00                            2.000,00

  12.362.0214       TRANSPORTE ESCOLAR                                                  2.000,00                            2.000,00

  12.364.0000       Ensino Superior                                 179.000,00        354.000,00                          533.000,00

  12.364.0130       Garantir    o  pagamento   de   todos os                            5.000,00                            5.000,00

                    beneficios  previdenciarios previstos em

                    lei.

  12.364.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                           12.000,00                           12.000,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a
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                    paternidade e a adocao, entre outros.

  12.364.0227       Participacao  no  ensino superior, com o        179.000,00        337.000,00                          516.000,00

                    desenvolvimento    de    programas   que

                    possibilitem   o  transporte  de  alunos

                    para os municipios limitrofes.

  12.365.0000       Educacao Infantil                                               6.063.000,00                        6.063.000,00

  12.365.0041       Garantir  e  ampliar a educacao infantil                        4.158.000,00                        4.158.000,00

                    para  criancas  de  zero a seis anos, em

                    Creches  e  Pre-Escolas  do Municipio, a

                    fim  do  cumprimento  do Plano Municipal

                    de Educacao.

  12.365.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                        1.508.000,00                        1.508.000,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  12.365.0212       Atender   as  necessidades  nutricionais                          205.000,00                          205.000,00

                    dos  alunos  durante  sua permanencia em

                    sala   de   aula,   contribuindo  para o

                    crescimento,    o   desenvolvimento,   a

                    aprendizagem  e o rendimento escolar dos

                    estudantes,    bem    como    promover a

                    formacao    de    habitos    alimentares

                    saudaveis.

  12.365.0214       TRANSPORTE ESCOLAR                                                192.000,00                          192.000,00

  12.367.0000       Educacao Especial                                                  68.000,00        103.000,00        171.000,00

  12.367.0100       EDUCACAO ESPECIAL                                                  30.000,00                           30.000,00

  12.367.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                            2.000,00                            2.000,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  12.367.0212       Atender   as  necessidades  nutricionais                           36.000,00                           36.000,00

                    dos  alunos  durante  sua permanencia em

                    sala   de   aula,   contribuindo  para o

                    crescimento,    o   desenvolvimento,   a

                    aprendizagem  e o rendimento escolar dos

                    estudantes,    bem    como    promover a

                    formacao    de    habitos    alimentares

                    saudaveis.

  12.367.0250       EDUCACAO  AOS  PORTADORES DE DEFICIENCIA                                            103.000,00        103.000,00

                    - EDUCACAO ESPECIAL

  13.000.0000     Cultura                                             2.300,00      1.385.150,00                        1.387.450,00

  13.122.0000       Administracao Geral                                                69.550,00                           69.550,00

  13.122.0130       Garantir    o  pagamento   de   todos os                           53.500,00                           53.500,00

                    beneficios  previdenciarios previstos em

                    lei.

  13.122.0171       Promover   a  saude  e  o  bem  estar do                           16.050,00                           16.050,00

                    servidor  atraves  de  um plano de saude

                    que  lhes  garantam  beneficios  medicos

                    especializados.
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  13.272.0000       Previdencia do Regime Estatutario                                 195.500,00                          195.500,00

  13.272.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                          195.500,00                          195.500,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  13.391.0000       Patrimonio     Historico,    Artistico e                            1.000,00                            1.000,00

                    Arqueologico

  13.391.0261       Salientar    a  importancia   do   museu                            1.000,00                            1.000,00

                    historico  para  o  municipio e ao mesmo

                    tempo  recolher documentos e objetos que

                    possam  comprovar  os  fatos  historicos

                    promovendo sua preservacao.

  13.392.0000       Difusao Cultural                                  2.300,00      1.119.100,00                        1.121.400,00

  13.392.0031       Coordenar,  formular e avaliar os atos e            300,00                                                300,00

                    fatos    pertinentes    a  administracao

                    publica,      alem     de     permitir a

                    viabilizacao  dos  projetos e diretrizes

                    formulados   no   Plano   de  Governo, e

                    possibilitar   a  plena   execucao   dos

                    servicos publicos.

  13.392.0054       Melhorar,adequar      e   preservar    a                           20.000,00                           20.000,00

                    estrutura    fisica    das   instalacoes

                    publicas,   promover  acoes  e  recursos

                    necessarios    a   adequada   manutencao

                    desses bens.

  13.392.0116       Coordenar,  formular  e avliar os atos e                          739.600,00                          739.600,00

                    fatos    pertinentes    a  administracao

                    publica  indireta,  alem  de  permitor a

                    viabilizacao  dos  projetos e diretrizes

                    formulados   no   Plano   de  Governo, e

                    possibilitar   a  plena   execucao   dos

                    servicos publicos na area da cultura.

  13.392.0270       Fomentar  o  crescimento e manutencao de          2.000,00        131.500,00                          133.500,00

                    atividades   culturais.   Estimular   os

                    eventos  culturais,  apoiando a criacao,

                    producao       e    valorizacao      das

                    manifestacoes    culturais.   Promover o

                    acesso   da   populacao   as  atividades

                    culturais.

  13.392.0271       Qualificar  o atendimento ao publico que                           15.000,00                           15.000,00

                    frequenta a biblioteca publica.

  13.392.0273       Proporcionar  o  crescimento  cultural e                          213.000,00                          213.000,00

                    artistico  dos frequentadores da Casa da

                    Cultura.    Participacao   em   cursos e

                    oficinas   que   lhes   sao  oferecidos.

                    Favorecer  a populacao atraves de cursos

                    gratuitos.   Promover   um   conjunto de

                    acoes     que    visem    o   incremento

                    quantitativo  e  qualitativo da producao

                    cultural.

  15.000.0000     Urbanismo                                         761.000,00      1.507.000,00         87.000,00      2.355.000,00

  15.451.0000       Infra-estrutura Urbana                          761.000,00        664.500,00                        1.425.500,00

  15.451.0054       Melhorar,adequar      e   preservar    a         66.000,00                                             66.000,00

                    estrutura    fisica    das   instalacoes
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                    publicas,   promover  acoes  e  recursos

                    necessarios    a   adequada   manutencao

                    desses bens.

  15.451.0057       PLANEJAMENTOURBANO                               19.500,00                                             19.500,00

  15.451.0283       Captar    e  gerenciar   recursos   para        675.500,00        664.500,00                        1.340.000,00

                    elaboracao   e  execucao  de  programas,

                    planos  e projetos que contribuam para o

                    desenvolvimento   urbano,   zelar   pelo

                    espaco     publico     do     municipio,

                    estabelecer    normas   de   zoneamento,

                    loteamento, uso e ocupacao do solo.

  15.452.0000       Servicos Urbanos                                                  782.000,00                          782.000,00

  15.452.0064       Manter   as   ruas   da  cidade  limpas,                          782.000,00                          782.000,00

                    permitindo   o  controle   da   poluicao

                    ambiental  e  protecao ao meio ambiente,

                    alem   disso    promove   a  educacao da

                    comunidade,   estabelecendo  habitos  de

                    limpeza e de higiene entre os cidadaos.

  15.453.0000       Transportes Coletivos Urbanos                                                        87.000,00         87.000,00

  15.453.0283       Captar    e  gerenciar   recursos   para                                             87.000,00         87.000,00

                    elaboracao   e  execucao  de  programas,

                    planos  e projetos que contribuam para o

                    desenvolvimento   urbano,   zelar   pelo

                    espaco     publico     do     municipio,

                    estabelecer    normas   de   zoneamento,

                    loteamento, uso e ocupacao do solo.

  15.782.0000       Transporte Rodoviario                                              60.500,00                           60.500,00

  15.782.0283       Captar    e  gerenciar   recursos   para                           60.500,00                           60.500,00

                    elaboracao   e  execucao  de  programas,

                    planos  e projetos que contribuam para o

                    desenvolvimento   urbano,   zelar   pelo

                    espaco     publico     do     municipio,

                    estabelecer    normas   de   zoneamento,

                    loteamento, uso e ocupacao do solo.

  17.000.0000     Saneamento                                        500.000,00      1.020.000,00                        1.520.000,00

  17.452.0000       Servicos Urbanos                                                  810.000,00                          810.000,00

  17.452.0302       Dar   ao   lixo  uma  solucao  adequada,                          810.000,00                          810.000,00

                    manter   as   ruas   da  cidade  limpas,

                    permitindo   o  controle   da   poluicao

                    ambiental  e  protecao ao meio ambiente,

                    alem   disso    promove   a  educacao da

                    comunidade,   estabelecendo  habitos  de

                    limpeza e de higiene entre os cidadaos

  17.512.0000       Saneamento Basico Urbano                        500.000,00        210.000,00                          710.000,00

  17.512.0304       Minimizar  os  riscos  que  a  populacao        500.000,00        210.000,00                          710.000,00

                    esta   sujeita,  diminuir  os  prejuizos

                    causados   por  inundacoes,  canalizando

                    corregos,   sangas   e  aguas  pluviais,

                    possibilitando  o desenvolvimento urbano

                    de forma harmonica.

  18.000.0000     Gestao Ambiental                                  140.000,00        253.500,00                          393.500,00

  18.541.0000       Preservacao e Conservacao Ambiental              50.000,00        122.500,00                          172.500,00

  18.541.0328       Desenvolver  acoes preventivas visando a         50.000,00        122.500,00                          172.500,00

                    nao   afetacao   degenerativa   do  meio

                    ambiente     (ou     da     natureza), e

                    proporcionar   acoes   corretivas   e de

                    manutencao  da  integridade, da feicao e

                    do  bem-estar  do  mesmo  meio ambiente,
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                    equipando  os  setores ja existentes que

                    tratam da caiusa animal.

  18.542.0000       Controle Ambiental                               90.000,00        131.000,00                          221.000,00

  18.542.0328       Desenvolver  acoes preventivas visando a         90.000,00        131.000,00                          221.000,00

                    nao   afetacao   degenerativa   do  meio

                    ambiente     (ou     da     natureza), e

                    proporcionar   acoes   corretivas   e de

                    manutencao  da  integridade, da feicao e

                    do  bem-estar  do  mesmo  meio ambiente,

                    equipando  os  setores ja existentes que

                    tratam da caiusa animal.

  20.000.0000     Agricultura                                       314.000,00      1.959.500,00                        2.273.500,00

  20.122.0000       Administracao Geral                                             1.211.000,00                        1.211.000,00

  20.122.0031       Coordenar,  formular e avaliar os atos e                            1.000,00                            1.000,00

                    fatos    pertinentes    a  administracao

                    publica,      alem     de     permitir a

                    viabilizacao  dos  projetos e diretrizes

                    formulados   no   Plano   de  Governo, e

                    possibilitar   a  plena   execucao   dos

                    servicos publicos.

  20.122.0108       Orientar,    coordenar    e  controlar a                        1.210.000,00                        1.210.000,00

                    execucao  da politica de desenvolvimento

                    do Municipio

  20.128.0000       Formacao de Recursos Humanos                     20.000,00                                             20.000,00

  20.128.0326       Contribuir  para  uma acao institucional         20.000,00                                             20.000,00

                    capaz    de    implantar   e  consolidar

                    estrategias   de  desenvolvimento  rural

                    sutentavel,   estimulando  a  geracao de

                    renda  e  de  novos  postos de trabalho,

                    potencializano   a  producao   agricola,

                    evitando   com   isso  o  exodo  rural e

                    melhorar   a  qualidade  da  vida  socio

                    economica do produtor rural.

  20.542.0000       Controle Ambiental                                                160.000,00                          160.000,00

  20.542.0328       Desenvolver  acoes preventivas visando a                          160.000,00                          160.000,00

                    nao   afetacao   degenerativa   do  meio

                    ambiente     (ou     da     natureza), e

                    proporcionar   acoes   corretivas   e de

                    manutencao  da  integridade, da feicao e

                    do  bem-estar  do  mesmo  meio ambiente,

                    equipando  os  setores ja existentes que

                    tratam da caiusa animal.

  20.606.0000       Extensao Rural                                  151.500,00        477.500,00                          629.000,00

  20.606.0129       Estimular   a  captacao  e  aplicacao de                          120.000,00                          120.000,00

                    recursos    humanos,    financeiro     e

                    materiais,    visando    potencializar a

                    capacidade  de desenvolvimento economico

                    e social integrado da regiao.

  20.606.0326       Contribuir  para  uma acao institucional        151.500,00        357.500,00                          509.000,00

                    capaz    de    implantar   e  consolidar

                    estrategias   de  desenvolvimento  rural

                    sutentavel,   estimulando  a  geracao de

                    renda  e  de  novos  postos de trabalho,

                    potencializano   a  producao   agricola,

                    evitando   com   isso  o  exodo  rural e

                    melhorar   a  qualidade  da  vida  socio

                    economica do produtor rural.

  20.608.0000       Promocao da Producao Agropecuaria               142.500,00        111.000,00                          253.500,00

  20.608.0316       Incentivar   a producao  agricola, com o        120.500,00                                            120.500,00
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                    objetivo  de  contribuir com a ampliacao

                    das   atividades  rurais,  oportunizando

                    incentivos  para a expansao economica no

                    meio rural.

  20.608.0326       Contribuir  para  uma acao institucional         22.000,00        111.000,00                          133.000,00

                    capaz    de    implantar   e  consolidar

                    estrategias   de  desenvolvimento  rural

                    sutentavel,   estimulando  a  geracao de

                    renda  e  de  novos  postos de trabalho,

                    potencializano   a  producao   agricola,

                    evitando   com   isso  o  exodo  rural e

                    melhorar   a  qualidade  da  vida  socio

                    economica do produtor rural.

  23.000.0000     Comercio e Servicos                               196.500,00                                            196.500,00

  23.128.0000       Formacao de Recursos Humanos                     20.500,00                                             20.500,00

  23.128.0117       Garantir  o  desenvolvimento  e educacao         20.500,00                                             20.500,00

                    do  quadro  de  funcionarios  lotados no

                    Escritorio de Governo

  23.691.0000       Promocao Comercial                              176.000,00                                            176.000,00

  23.691.0129       Estimular   a  captacao  e  aplicacao de        176.000,00                                            176.000,00

                    recursos    humanos,    financeiro     e

                    materiais,    visando    potencializar a

                    capacidade  de desenvolvimento economico

                    e social integrado da regiao.

  25.000.0000     Energia                                           741.500,00      1.120.000,00                        1.861.500,00

  25.751.0000       Conservacao de Energia                           50.000,00                                             50.000,00

  25.751.0391       Disponibilizar  acesso  a  internet  nos         50.000,00                                             50.000,00

                    espacos  publicos  municipais e investir

                    em  novas  tecnologias  com a finalidade

                    de   reducao   de  custos  e  aumento da

                    eficiencia do setor publico

  25.752.0000       Energia Eletrica                                691.500,00      1.120.000,00                        1.811.500,00

  25.752.0054       Melhorar,adequar      e   preservar    a        691.500,00                                            691.500,00

                    estrutura    fisica    das   instalacoes

                    publicas,   promover  acoes  e  recursos

                    necessarios    a   adequada   manutencao

                    desses bens.

  25.752.0285       Facilitar    a  vida   do   individuo na                        1.120.000,00                        1.120.000,00

                    coletividade,  pondo  a  sua  disposicao

                    servicos  de  iluminacao publica que lhe

                    proporcionarao      mais      conforto e

                    bem-estar.

  26.000.0000     Transporte                                                        2.628.000,00                        2.628.000,00

  26.782.0000       Transporte Rodoviario                                           2.628.000,00                        2.628.000,00

  26.782.0283       Captar    e  gerenciar   recursos   para                        1.278.000,00                        1.278.000,00

                    elaboracao   e  execucao  de  programas,

                    planos  e projetos que contribuam para o

                    desenvolvimento   urbano,   zelar   pelo

                    espaco     publico     do     municipio,

                    estabelecer    normas   de   zoneamento,

                    loteamento, uso e ocupacao do solo.

  26.782.0361       Proporcionar   as   condicoes  basicas e                        1.250.000,00                        1.250.000,00

                    necessarias   pra  a  trafegabilidade de

                    veiculos    nas   estradas   vicinais do

                    municipio,  adquirindo areas de terras e

                    equipamentos    para    a   extracao  de

                    cascalho   e  obras   de  infraestrutura
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                    visando  corrigir  pontos  de  obstrucao

                    pontual no transito.

  26.782.0362       Proporcionar   um   perfeito  trafego de                          100.000,00                          100.000,00

                    veiculos  aos moradores e transeuntes de

                    vias   publicas  localizadas   nas  mais

                    diversas    extensoes   do   Municipio a

                    atraves   da   recuperacao  de  pontes e

                    bueiros  das  diversas  linhas rurais do

                    municipio.

  27.000.0000     Desporto e Lazer                                1.069.800,00        726.700,00                        1.796.500,00

  27.122.0000       Administracao Geral                             830.500,00        598.700,00                        1.429.200,00

  27.122.0130       Garantir    o  pagamento   de   todos os                           25.000,00                           25.000,00

                    beneficios  previdenciarios previstos em

                    lei.

  27.122.0136       Dar  cobertura  aos  riscos  a que estao                          103.000,00                          103.000,00

                    sujeitos   o  servidor  e  sua  familia,

                    compreendendo  um conjunto de beneficios

                    e  acoes  que  lhes garantam os meios de

                    subsistencia   nos  eventos  de  doenca,

                    invalidez,    velhice,    acidente    em

                    servico,    inatividade,    falecimento,

                    reclusao,   protecao   a  maternidade, a

                    paternidade e a adocao, entre outros.

  27.122.0171       Promover   a  saude  e  o  bem  estar do                           11.000,00                           11.000,00

                    servidor  atraves  de  um plano de saude

                    que  lhes  garantam  beneficios  medicos

                    especializados.

  27.122.0372       Assegurar     o   desenvolvimento     de        830.500,00        459.700,00                        1.290.200,00

                    programas  de  esporte  e  de recreacao,

                    criar  oportunidade  a comunidade para a

                    pratica  de diferentes atividades, tendo

                    o esporte como meio de educacao.

  27.812.0000       Desporto Comunitario                            239.300,00        128.000,00                          367.300,00

  27.812.0372       Assegurar     o   desenvolvimento     de        239.300,00        128.000,00                          367.300,00

                    programas  de  esporte  e  de recreacao,

                    criar  oportunidade  a comunidade para a

                    pratica  de diferentes atividades, tendo

                    o esporte como meio de educacao.

  28.000.0000     Encargos Especiais                                                                  2.885.000,00      2.885.000,00

  28.843.0000       Servico da Divida Interna                                                           100.000,00        100.000,00

  28.846.0000       Outros Encargos Especiais                                                         2.785.000,00      2.785.000,00

  28.846.0106       Planejar,  organizar  e supervisionar os                                            895.000,00        895.000,00

                    servicos   tecnicos  administrativos  de

                    sua  competencia,  na  area  tributaria,

                    orcamentaria    e  financeira,   criando

                    programas         de         incentivo a

                    sustentabilidade     urbana,     criando

                    programas  de isencoes aos portadores de

                    doencas graves.

  99.000.0000     Reserva de Contingencia                                                                                  10.000,00

  99.999.0000       Reserva de Contingencia                                                                                10.000,00

  99.999.9999       RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                                10.000,00

                        Total ................                   10.701.100,00     78.139.250,00     25.457.000,00    114.307.350,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 07/Jan/2022, 12h e 45m.


