Estado de Sao Paulo
Programa de Trabalho de Governo#
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

01.000.0000
01.031.0000
01.031.0001

Legislativa
Acao Legislativa
Manter
as
atividades
ligadas a
administracao geral da Camara, no que
concerne
a
pessoal,
materiais,
servicos;
para
que
as
funcoes
competentes
ao
Poder
Legislativo
Municipal possam ser cumpridas.

7.697.600,00
7.697.600,00
7.697.600,00

03.000.0000
03.092.0000
03.092.0011

Essencial a Justica
Representacao Judicial e Extrajudicial
Custear as despesas com a manutencao da
Secretaria
com
acompanhamento
de
processos,
consultorias,
bem
como
quaisquer
materiais
e
servicos
necessarios para o seu funcionamento; e
custear
tambem
as
despesas
com o
pagamento
de
sentencas judiciais de
pequeno valor e precatorios.
Administracao
do
RPPS
- Taxa de
Administracao
Plano Financeiro Atuarial
ADMINISTRAR
AS ATIVIDADES DO REGIME
PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS

2.824.000,00
2.824.000,00
2.824.000,00

Administracao
Administracao Geral
Coordenar,
controlar
e promover as
atividades relativas a gestao publica.
Atraves do programa sao desenvolvidas
acoes
de
carater
administrativo
voltadas ao apoio, gestao e manutencao
da atuacao governamental no ambito das
atividades do Gabinete do Prefeito.
Implantar, elaborar normas, planejar a
politica
de
gestao,
acompanhar as
secretarias
municipais
nas questoes
como saude e seguranca no trabalho dos
servidores, gerir planos de cargos e
carreira
dos
funcionarios
e dar
publicidade
aos
atos do governo na
gestao publica municipal.
Auxiliar
no
desenvolvimento e
fortalecimento das empresas atuais do
municipio
(industrias,
comercio e
servicos). Apoio aos empreendedores com
cursos,
palestras,
realizacao
de
eventos, parcerias.
Administracao Financeira
Desempenhar
atividades
relativas a
administracao
dos tributos e demais
receitas,
planejamento
e controle

15.456.000,00
10.660.000,00
3.722.000,00

15.456.000,00
10.660.000,00
3.722.000,00

6.458.000,00

6.458.000,00

480.000,00

480.000,00

4.417.000,00
4.417.000,00

4.417.000,00
4.417.000,00

03.092.0040
03.092.0045
03.092.0047

04.000.0000
04.122.0000
04.122.0002

04.122.0003

04.122.0010

04.123.0000
04.123.0008

7.697.600,00
7.697.600,00
7.697.600,00

4.832.000,00
4.832.000,00
4.701.000,00

7.656.000,00
7.656.000,00
7.525.000,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00
1.000,00

100.000,00
1.000,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao
04.131.0000
04.131.0002

orcamentario, financeiro e patrimonial.
Comunicacao Social
Coordenar,
controlar
e promover as
atividades relativas a gestao publica.
Atraves do programa sao desenvolvidas
acoes
de
carater
administrativo
voltadas ao apoio, gestao e manutencao
da atuacao governamental no ambito das
atividades do Gabinete do Prefeito.

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

379.000,00
379.000,00

379.000,00
379.000,00

05.000.0000
05.153.0000
05.153.0006

Defesa Nacional
Defesa Terrestre
Manter
o funcionamento
do
Tiro de
Guerra do municipio fornecendo moradia
aos Sargentos, materiais de consumo e
demais servicos necessarios a equipe e
aos atiradores.

157.000,00
157.000,00
157.000,00

157.000,00
157.000,00
157.000,00

06.000.0000
06.181.0000
06.181.0037

Seguranca Publica
Policiamento
Manter e estruturar o efetivo da guarda
civil
municipal,
uniformizando,
armando,
equipando,
utilizando o
emprego de veiculos de quatro e duas
rodas
para
o
desempenho
do
patrulhamento
preventivo
em
todo
territorio deste municipio. Realizar a
manutencao e aquisicao dos materiais de
consumo e permanentes das instalacoes
da Guarda e de seus postos de trabalho.
Realizar a aquisicao e manutencao da
frota de viaturas. Estruturar o sistema
de video monitoramento, com equipamento
de softwares. Informatizar o sistema
administrativo e operacional. Realizar
a capacitacao profissional anual dos
guardas
civis
municipais. Manter os
convenios com os orgaos de seguranca
para o funcionamento da Guarda Civil
Municipal e outros objetivos correlatos
e de interesse da Administracao e da
Seguranca Publica.
Manter efetiva a sinalizacao horizontal
e vertical nas vias da cidade; elaborar
campanhas
educacionais
a
fim de
conscientizar os usuarios do transito
de
nosso
municipio; Fiscalizacao de
transito a fim de garantir o respeito
ao Codigo de Transito Brasileiro.
Defesa Civil
Custear
a manutencao
do
Corpo de
Bombeiros
do municipio: materiais de
consumo, alimentacao, energia eletrica,

6.543.000,00
6.279.000,00
5.290.000,00

6.543.000,00
6.279.000,00
5.290.000,00

989.000,00

989.000,00

264.000,00
213.000,00

264.000,00
213.000,00

06.181.0039

06.182.0000
06.182.0007
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Codigo
Especificacao

06.182.0038

08.000.0000
08.122.0000
08.122.0020

08.241.0000
08.241.0012

08.241.0016

08.241.0018

Projetos

telefone, bem como os demais materiais
e
servicos
necessarios
para o bom
funcionamento da unidade.
Orientar o municipe quanto a prevencao
de
acidentes
e prestar
socorro e
assistencia a populacao em situacoes de
desastres
ou de calamidade publica;
realizar
a vigilancia
dos
predios
publicos, em locais de maiores riscos
de furto, roubo e danos aos mesmos.
Assistencia Social
Administracao Geral
Custeio de despesas destinadas a gestao
administrativa
da
Secretaria
de
Assistencia
Social,
manutencao,
capacitacao
de
pessoal,
Conselho
Tutelar, auxilio transporte.
Assistencia ao Idoso
Prevenir situacoes de risco por meio do
desenvolvimento
de
potencialidades e
aquisicoes
e
o
fortalecimento de
vinculos
familiares
e comunitarios.
Destina-se
a populacao
que vive em
situacao
de
vulnerabilidade
social
decorrente
da
pobreza,
privacao
(ausencia de renda, precario ou nulo
acesso aos servicos publicos, dentre
outros) e/ou fragilizacao de vinculos
afetivos
relacionais
e de
pertencimento
social
(discriminacoes
etarias,
etnicas,
de genero ou por
deficiencias, dentre outras).
E
a
modalidade
de
atendimento
assistencial
destinada
a familias e
individuos que se encontram em situacao
de
risco
pessoal
e social por
ocorrencia
de abandono, maus tratos
fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual,
uso
de
substancias
psicoativas,
cumprimento
de
medidas
socio-educativas,
situacao
de
rua,
situacao
trabalho
infantil,
entre
outras.
Sao
situacoes
que
requerem
acompanhamento
individual
e maior
flexibilidade nas solucoes protetivas,
comportam encaminhamentos monitorados,
apoios
e processos
que
assegurem
qualidade
na
atencao
protetiva e
efetividade na reinsercao almejada.
Visa
garantir
protecao
integral a
individuos e familias em situacao de

Atividades

Oper. Especiais

Total

51.000,00

51.000,00

599.000,00

14.437.503,20
7.952.800,00
7.952.800,00

15.036.503,20
7.952.800,00
7.952.800,00

299.000,00

949.752,00
266.400,00

1.248.752,00
266.400,00

315.392,00

315.392,00

366.960,00

366.960,00

Estado de Sao Paulo
Programa de Trabalho de Governo#
Prefeitura Municipal de Leme
Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

08.241.0024

08.242.0000
08.242.0012

08.242.0016

08.243.0000
08.243.0012

risco pessoal e social, com vinculos
familiares
rompidos
ou extremamente
fragilizados, por meio de servicos que
garantam o acolhimento com privacidade,
o
fortalecimento
dos
vinculos
familiares
e/ou
comunitario
e o
desenvolvimento
da
autonomia
das
pessoas atendidas.
Conceder
apoio tecnico e financeiro
para projetos municipais e entidades,
para
execucao de acoes de protecao
social basica e especial a idosos, em
situacao de vulnerabilidade a pobreza e
exclusao social.
Assistencia ao Portador de Deficiencia
Prevenir situacoes de risco por meio do
desenvolvimento
de
potencialidades e
aquisicoes
e
o
fortalecimento de
vinculos
familiares
e comunitarios.
Destina-se
a populacao
que vive em
situacao
de
vulnerabilidade
social
decorrente
da
pobreza,
privacao
(ausencia de renda, precario ou nulo
acesso aos servicos publicos, dentre
outros) e/ou fragilizacao de vinculos
afetivos
relacionais
e de
pertencimento
social
(discriminacoes
etarias,
etnicas,
de genero ou por
deficiencias, dentre outras).
E
a
modalidade
de
atendimento
assistencial
destinada
a familias e
individuos que se encontram em situacao
de
risco
pessoal
e social por
ocorrencia
de abandono, maus tratos
fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual,
uso
de
substancias
psicoativas,
cumprimento
de
medidas
socio-educativas,
situacao
de
rua,
situacao
trabalho
infantil,
entre
outras.
Sao
situacoes
que
requerem
acompanhamento
individual
e maior
flexibilidade nas solucoes protetivas,
comportam encaminhamentos monitorados,
apoios
e processos
que
assegurem
qualidade
na
atencao
protetiva e
efetividade na reinsercao almejada.
Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Prevenir situacoes de risco por meio do
desenvolvimento
de
potencialidades e
aquisicoes
e
o
fortalecimento de
vinculos
familiares
e comunitarios.
Destina-se
a populacao
que vive em

Projetos

Atividades

299.000,00

1.000,00

300.000,00

464.051,20
124.000,00

464.051,20
124.000,00

340.051,20

340.051,20

2.944.900,00
1.013.900,00

3.244.900,00
1.013.900,00

300.000,00

Oper. Especiais

Total
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Codigo
Especificacao

08.243.0016

08.243.0018

08.243.0022

08.244.0000
08.244.0012

situacao
de
vulnerabilidade
social
decorrente
da
pobreza,
privacao
(ausencia de renda, precario ou nulo
acesso aos servicos publicos, dentre
outros) e/ou fragilizacao de vinculos
afetivos
relacionais
e de
pertencimento
social
(discriminacoes
etarias,
etnicas,
de genero ou por
deficiencias, dentre outras).
E
a
modalidade
de
atendimento
assistencial
destinada
a familias e
individuos que se encontram em situacao
de
risco
pessoal
e social por
ocorrencia
de abandono, maus tratos
fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual,
uso
de
substancias
psicoativas,
cumprimento
de
medidas
socio-educativas,
situacao
de
rua,
situacao
trabalho
infantil,
entre
outras.
Sao
situacoes
que
requerem
acompanhamento
individual
e maior
flexibilidade nas solucoes protetivas,
comportam encaminhamentos monitorados,
apoios
e processos
que
assegurem
qualidade
na
atencao
protetiva e
efetividade na reinsercao almejada.
Visa
garantir
protecao
integral a
individuos e familias em situacao de
risco pessoal e social, com vinculos
familiares
rompidos
ou extremamente
fragilizados, por meio de servicos que
garantam o acolhimento com privacidade,
o
fortalecimento
dos
vinculos
familiares
e/ou
comunitario
e o
desenvolvimento
da
autonomia
das
pessoas atendidas.
Conceder
apoio tecnico e financeiro
para projetos municipais e entidades,
para
execucao de acoes de protecao
social basica e especial a criancas e
adolescentes
,
em
situacao
de
vulnerabilidade
social,
situacao de
risco pessoal e social.
Assistencia Comunitaria
Prevenir situacoes de risco por meio do
desenvolvimento
de
potencialidades e
aquisicoes
e
o
fortalecimento de
vinculos
familiares
e comunitarios.
Destina-se
a populacao
que vive em
situacao
de
vulnerabilidade
social
decorrente
da
pobreza,
privacao
(ausencia de renda, precario ou nulo

Projetos

300.000,00

Atividades

Oper. Especiais

Total

309.000,00

309.000,00

1.087.000,00

1.087.000,00

535.000,00

835.000,00

2.126.000,00
1.266.800,00

2.126.000,00
1.266.800,00
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Codigo
Especificacao

08.244.0016

08.244.0018

08.244.0020

09.000.0000
09.122.0000
09.122.0040
09.122.0045
09.122.0046
09.122.0048
09.272.0000
09.272.0049

Projetos

acesso aos servicos publicos, dentre
outros) e/ou fragilizacao de vinculos
afetivos
relacionais
e de
pertencimento
social
(discriminacoes
etarias,
etnicas,
de genero ou por
deficiencias, dentre outras).
E
a
modalidade
de
atendimento
assistencial
destinada
a familias e
individuos que se encontram em situacao
de
risco
pessoal
e social por
ocorrencia
de abandono, maus tratos
fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual,
uso
de
substancias
psicoativas,
cumprimento
de
medidas
socio-educativas,
situacao
de
rua,
situacao
trabalho
infantil,
entre
outras.
Sao
situacoes
que
requerem
acompanhamento
individual
e maior
flexibilidade nas solucoes protetivas,
comportam encaminhamentos monitorados,
apoios
e processos
que
assegurem
qualidade
na
atencao
protetiva e
efetividade na reinsercao almejada.
Visa
garantir
protecao
integral a
individuos e familias em situacao de
risco pessoal e social, com vinculos
familiares
rompidos
ou extremamente
fragilizados, por meio de servicos que
garantam o acolhimento com privacidade,
o
fortalecimento
dos
vinculos
familiares
e/ou
comunitario
e o
desenvolvimento
da
autonomia
das
pessoas atendidas.
Custeio de despesas destinadas a gestao
administrativa
da
Secretaria
de
Assistencia
Social,
manutencao,
capacitacao
de
pessoal,
Conselho
Tutelar, auxilio transporte.
Previdencia Social
Administracao Geral
Administracao
do
RPPS
- Taxa de
Administracao
Plano Financeiro Atuarial
Plano Previdenciario e Atuarial
Predio Lemeprev
Previdencia do Regime Estatutario
PROMOVER A COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE
O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE
PREVIDENCIA,
ATRAVES
DE
CONVENIO
FIRMADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA
SOCIAL

320.000,00
320.000,00

Atividades

Oper. Especiais

Total

560.000,00

560.000,00

265.200,00

265.200,00

34.000,00

34.000,00

29.091.000,00
29.091.000,00
2.132.000,00

124.000,00
122.000,00
122.000,00

29.535.000,00
29.533.000,00
2.254.000,00

2.000,00
2.000,00

18.820.000,00
8.139.000,00
320.000,00
2.000,00
2.000,00

18.820.000,00
8.139.000,00
320.000,00

Estado de Sao Paulo
Programa de Trabalho de Governo#
Prefeitura Municipal de Leme
Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao
10.000.0000
10.301.0000
10.301.0027

10.301.0034
10.301.0035

10.302.0000
10.302.0025

10.302.0035

10.304.0000
10.304.0033

10.305.0000
10.305.0033

Saude
Atencao Basica
Ampliar
e qualificar
o acesso aos
servicos de saude de qualidade, baseado
na prevencao e na promocao da saude,
prevencao
de
agravos,
tratamento e
reabilitacao.
Garantir
a Assistencia
Farmaceutica
para os pacientes mais necessitados no
ambito do SUS.
Ampliar
e qualificar
o acesso aos
servicos
de
saude de qualidade, em
tempo
adequado,
com
enfase na
humanizacao, equidade e no atendimento
das necessidades de saude, aprimorando
a
politica
da
atencao
basica,
especializada,
ambulatorial
e
hospitalar
e garantindo
o acesso a
medicamentos no ambito SUS.
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Garantir acesso da populacao a servicos
de qualidade, com equidade e em tempo
adequado
ao
atendimento
das
necessidades
de
saude,
mediante
aprimoramento da politica da Atencao
Especializada.
Ampliar
e qualificar
o acesso aos
servicos
de
saude de qualidade, em
tempo
adequado,
com
enfase na
humanizacao, equidade e no atendimento
das necessidades de saude, aprimorando
a
politica
da
atencao
basica,
especializada,
ambulatorial
e
hospitalar
e garantindo
o acesso a
medicamentos no ambito SUS.
Vigilancia Sanitaria
Reduzir e prevenir riscos e agravos a
saude
da
populacao, considerando os
determinantes
sociais, por meio das
acoes
de
vigilancia,
promocao e
protecao,
com
foco na prevencao de
doencas
cronicas nao transmissiveis,
acidentes e violencias, no controle das
doencas transmissiveis e na promocao do
envelhecimento
saudavel.
Aprimorar o
marco
regulatorio
e as
acoes de
vigilancia sanitaria, para assegurar a
protecao a saude e o desenvolvimento
sustentavel do setor.
Vigilancia Epidemiologica
Reduzir e prevenir riscos e agravos a
saude
da
populacao, considerando os

Projetos

Atividades

223.600,00
223.600,00

86.542.530,64
46.723.171,68
5.781.560,00

86.766.130,64
46.946.771,68
5.781.560,00

688.544,64

688.544,64

40.253.067,04

40.476.667,04

39.155.607,16
3.829.607,16

39.155.607,16
3.829.607,16

35.326.000,00

35.326.000,00

141.710,40
141.710,40

141.710,40
141.710,40

522.041,40
522.041,40

522.041,40
522.041,40

223.600,00

Oper. Especiais

Total
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Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

determinantes
sociais, por meio das
acoes
de
vigilancia,
promocao e
protecao,
com
foco na prevencao de
doencas
cronicas nao transmissiveis,
acidentes e violencias, no controle das
doencas transmissiveis e na promocao do
envelhecimento
saudavel.
Aprimorar o
marco
regulatorio
e as
acoes de
vigilancia sanitaria, para assegurar a
protecao a saude e o desenvolvimento
sustentavel do setor.
11.000.0000
11.332.0000
11.332.0021

Trabalho
Relacoes de Trabalho
Manutencao da Secretaria em geral em
suas
atividades
diarias; custear as
despesas com o PAT, Procon, Time do
Emprego.

12.000.0000
12.122.0000
12.122.0028

Educacao
Administracao Geral
Proporcionar
e assegurar educacao de
qualidade,
oferecendo
aos
alunos
matriculados
na
Rede
Municipal de
Ensino
atendimento
as
demandas da
educacao.
Alimentacao e Nutricao
Atender
as necessidades nutricionais
dos alunos durante sua permanencia na
escola,
contribuindo
para o
crescimento,
desenvolvimento,
aprendizagem e rendimento escolar dos
estudantes,
bem
como
promover a
formacao
de
habitos
alimentares
saudaveis,
oferecendo
alimentacao
suplementar de qualidade aos alunos.
Ensino Fundamental
Proporcionar
e assegurar educacao de
qualidade,
oferecendo
aos
alunos
matriculados
na
Rede
Municipal de
Ensino
atendimento
as
demandas da
educacao.
Aplicar
os
recursos
financeiros
advindos do FUNDEB a fim de promover a
Manutencao
e
Desenvolvimento
da
Educacao Basica e de Valorizacao dos
Profissionais da Educacao, bem como, a
melhoria
da
qualidade
do
ensino,
objetivando
o
aperfeicoamento
dos
conteudos de ensino e aprendizagem aos
alunos matriculados na Rede Municipal
de Ensino.
Atender
as necessidades nutricionais

12.306.0000
12.306.0031

12.361.0000
12.361.0028

12.361.0030

12.361.0031

831.000,00
831.000,00
831.000,00

831.000,00
831.000,00
831.000,00

92.156.200,00
2.777.000,00
2.777.000,00

98.343.200,00
2.777.000,00
2.777.000,00

1.200.000,00
1.200.000,00

1.200.000,00
1.200.000,00

2.175.000,00
430.000,00

53.837.000,00
8.103.000,00

56.012.000,00
8.533.000,00

1.570.000,00

27.862.000,00

29.432.000,00

9.444.000,00

9.444.000,00

6.187.000,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

12.361.0032

12.362.0000
12.362.0031

12.362.0032

12.364.0000
12.364.0028

12.365.0000
12.365.0028

12.365.0030

12.365.0031

dos alunos durante sua permanencia na
escola,
contribuindo
para o
crescimento,
desenvolvimento,
aprendizagem e rendimento escolar dos
estudantes,
bem
como
promover a
formacao
de
habitos
alimentares
saudaveis,
oferecendo
alimentacao
suplementar de qualidade aos alunos.
Garantir
e viabilizar
o acesso aos
estabelecimentos escolares dos alunos
de educacao basica da Rede Municipal de
Ensino,
atraves
do
transporte do
escolar.
Ensino Medio
Atender
as necessidades nutricionais
dos alunos durante sua permanencia na
escola,
contribuindo
para o
crescimento,
desenvolvimento,
aprendizagem e rendimento escolar dos
estudantes,
bem
como
promover a
formacao
de
habitos
alimentares
saudaveis,
oferecendo
alimentacao
suplementar de qualidade aos alunos.
Garantir
e viabilizar
o acesso aos
estabelecimentos escolares dos alunos
de educacao basica da Rede Municipal de
Ensino,
atraves
do
transporte do
escolar.
Ensino Superior
Proporcionar
e assegurar educacao de
qualidade,
oferecendo
aos
alunos
matriculados
na
Rede
Municipal de
Ensino
atendimento
as
demandas da
educacao.
Educacao Infantil
Proporcionar
e assegurar educacao de
qualidade,
oferecendo
aos
alunos
matriculados
na
Rede
Municipal de
Ensino
atendimento
as
demandas da
educacao.
Aplicar
os
recursos
financeiros
advindos do FUNDEB a fim de promover a
Manutencao
e
Desenvolvimento
da
Educacao Basica e de Valorizacao dos
Profissionais da Educacao, bem como, a
melhoria
da
qualidade
do
ensino,
objetivando
o
aperfeicoamento
dos
conteudos de ensino e aprendizagem aos
alunos matriculados na Rede Municipal
de Ensino.
Atender
as necessidades nutricionais
dos alunos durante sua permanencia na
escola,
contribuindo
para o

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

175.000,00

8.428.000,00

8.603.000,00

241.000,00
225.000,00

241.000,00
225.000,00

16.000,00

16.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

4.012.000,00
1.332.000,00

31.773.200,00
12.306.200,00

35.785.200,00
13.638.200,00

2.680.000,00

18.617.000,00

21.297.000,00

553.000,00

553.000,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

12.365.0032

12.366.0000
12.366.0030

12.366.0031

12.367.0000
12.367.0029

12.367.0031

crescimento,
desenvolvimento,
aprendizagem e rendimento escolar dos
estudantes,
bem
como
promover a
formacao
de
habitos
alimentares
saudaveis,
oferecendo
alimentacao
suplementar de qualidade aos alunos.
Garantir
e viabilizar
o acesso aos
estabelecimentos escolares dos alunos
de educacao basica da Rede Municipal de
Ensino,
atraves
do
transporte do
escolar.
Educacao de Jovens e Adultos
Aplicar
os
recursos
financeiros
advindos do FUNDEB a fim de promover a
Manutencao
e
Desenvolvimento
da
Educacao Basica e de Valorizacao dos
Profissionais da Educacao, bem como, a
melhoria
da
qualidade
do
ensino,
objetivando
o
aperfeicoamento
dos
conteudos de ensino e aprendizagem aos
alunos matriculados na Rede Municipal
de Ensino.
Atender
as necessidades nutricionais
dos alunos durante sua permanencia na
escola,
contribuindo
para o
crescimento,
desenvolvimento,
aprendizagem e rendimento escolar dos
estudantes,
bem
como
promover a
formacao
de
habitos
alimentares
saudaveis,
oferecendo
alimentacao
suplementar de qualidade aos alunos.
Educacao Especial
Promover a Educacao Especial visando a
inclusao dos alunos com necessidades
educativas
especiais,
abrangendo
criancas e jovens cujas necessidades
envolvam deficiencias ou dificuldades
de
aprendizagem,
oportunizando
atendimento individual ou em grupo a
estes
alunos,
garantindo um melhor
rendimento
escolar,
atraves
de
atendimento no Centro de Atendimento
Educacional Especializado (CAEE), Salas
de
Recursos
Multifuncionais e
Itinerancia.
Atender
as necessidades nutricionais
dos alunos durante sua permanencia na
escola,
contribuindo
para o
crescimento,
desenvolvimento,
aprendizagem e rendimento escolar dos
estudantes,
bem
como
promover a
formacao
de
habitos
alimentares
saudaveis,
oferecendo
alimentacao

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

297.000,00

297.000,00

106.000,00
71.000,00

106.000,00
71.000,00

35.000,00

35.000,00

2.072.000,00
2.063.000,00

2.072.000,00
2.063.000,00

9.000,00

9.000,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

suplementar de qualidade aos alunos.
13.000.0000
13.392.0000
13.392.0019

13.695.0000
13.695.0017
15.000.0000
15.451.0000
15.451.0004

15.451.0005

15.452.0000
15.452.0009

15.452.0013

17.000.0000
17.122.0000
17.122.0041

Cultura
Difusao Cultural
Valorizar,
incentivar,
difundir,
defender e preservar as manifestacoes
culturais,
visando
a
realizacao
integral da pessoa humana, grantindo
acesso democratico aos bens culturais e
o direito da sua fruicao, fortalecendo
os vinculos com a memoria da cidade.
Turismo
Desenvolver
o potencial turistico do
nosso Municipio.
Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
Manutencao
da
Secretaria de Obras,
realizacao de pavimento asfaltico novo;
realizacao de recapeamento asfaltico;
recuperacao e construcao de pontes e
passarelas;
manutencao do sistema de
iluminacao
publica;
finalizacao
de
obras
ja
iniciadas e construcao de
novos equipamentos publicos.
Formalizar e atualizar o Plano Diretor,
Plano
de
Mobilidade
e os
Planos
Urbanisticos do municipio; regularizar
imoveis;
assistencia
tecnica
de
projetos de carater social (moradias);
preservacao do patrimonio historico.
Servicos Urbanos
Manutencao dos servicos publicos para
atendimento da populacao: Tapa Buraco manutencao das vias publicas e estradas
rurais;
manutencao
do
Cemiterio
Municipal; coleta de lixo e varricao
dos bairros; manutencao das pracas e
parques municipais.
Viabilizar
o
desenvolvimento
sustentavel
do municipio, buscando a
conservacao
do
recursos
naturais e
melhoria
da
qualidade
de
vida,
garantido o equilibrio da vida em todas
as suas formas.

38.323.000,00
38.323.000,00
38.323.000,00

Saneamento
Administracao Geral
Desenvolver cada vez mais a qualidade
dos servicos prestados e o atendimento
a populacao, atraves de planejamento
das acoes voltadas para a capacitacao
tecnica,
juridica,
administrativa,

8.850.000,00
600.000,00
600.000,00

1.829.000,00
1.586.000,00
1.586.000,00

1.829.000,00
1.586.000,00
1.586.000,00

243.000,00
243.000,00

243.000,00
243.000,00

15.104.172,00
4.666.000,00
4.163.000,00

53.427.172,00
42.989.000,00
42.486.000,00

503.000,00

503.000,00

10.438.172,00
9.513.172,00

10.438.172,00
9.513.172,00

925.000,00

925.000,00

32.400.000,00
6.728.000,00
6.728.000,00

41.250.000,00
7.328.000,00
7.328.000,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao
17.512.0000
17.512.0042

17.541.0000
17.541.0050

17.544.0000
17.544.0043

financeira e organizacional.
Saneamento Basico Urbano
Desenvolver e aprimorar o abastecimento
de
agua
potavel,
o afastamento e
tratamento
do
esgoto,
sendo
tais
servicos essencias para a qualidade de
vida
da
populacao
e para
o meio
ambiente.
Preservacao e Conservacao Ambiental
Buscar pela preservacao, conservacao e
recuperacao das areas verdes, atendendo
a
todos
os
TCRA's
- Termo de
Compromisso de Recuperacao Ambiental.
Recursos Hidricos
Desenvolver
acoes
para
prevencao e
correcao
de
danos
causados
por
inundacoes,
abrangendo
investimentos
necessarios
para
execucao de novos
ramais de galerias pluviais.

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

8.250.000,00
8.250.000,00

25.322.000,00
25.322.000,00

33.572.000,00
33.572.000,00

260.000,00
260.000,00

260.000,00
260.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

18.000.0000
18.541.0000
18.541.0013

Gestao Ambiental
Preservacao e Conservacao Ambiental
Viabilizar
o
desenvolvimento
sustentavel
do municipio, buscando a
conservacao
do
recursos
naturais e
melhoria
da
qualidade
de
vida,
garantido o equilibrio da vida em todas
as suas formas.

1.789.000,00
1.789.000,00
1.789.000,00

1.789.000,00
1.789.000,00
1.789.000,00

20.000.0000
20.605.0000
20.605.0036

Agricultura
Abastecimento
Custear as despesas com as atividades
de manutencao da Secretaria; cursos e
programas
de
capacitacao
aos
agricultores
e trabalhadores rurais;
servico de inspecao municipal.

451.000,00
451.000,00
451.000,00

451.000,00
451.000,00
451.000,00

22.000.0000
22.661.0000
22.661.0010

Industria
Promocao Industrial
Auxiliar
no
desenvolvimento e
fortalecimento das empresas atuais do
municipio
(industrias,
comercio e
servicos). Apoio aos empreendedores com
cursos,
palestras,
realizacao
de
eventos, parcerias.

241.000,00
241.000,00
241.000,00

241.000,00
241.000,00
241.000,00

26.000.0000
26.451.0000
26.451.0015

Transporte
Infra-estrutura Urbana
REALIZAR
A
MANUTENCAO
DA
FROTA
MUNICIPAL, ABASTECIMENTO, CONSERVACAO E
CUIDADOS
COM
OS
VEICULOS DO PACO
MUNICIPAL.

2.822.000,00
2.822.000,00
2.822.000,00

2.822.000,00
2.822.000,00
2.822.000,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao
27.000.0000
27.812.0000
27.812.0014

Desporto e Lazer
Desporto Comunitario
Definir indicadores e metas tangiveis
para administracao de recursos humanos,
materiais e fisicos da Secretaria de
Esportes e Lazer criando um calendario
de
acoes, avaliacoes e reaviliacoes
para
um
crescuimento
sustentavel
baseado no plano diretor de governo

28.000.0000
28.092.0000
28.092.0047

Encargos Especiais
Representacao Judicial e Extrajudicial
ADMINISTRAR
AS ATIVIDADES DO REGIME
PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS
Outros Encargos Especiais
Implantar, elaborar normas, planejar a
politica
de
gestao,
acompanhar as
secretarias
municipais
nas questoes
como saude e seguranca no trabalho dos
servidores, gerir planos de cargos e
carreira
dos
funcionarios
e dar
publicidade
aos
atos do governo na
gestao publica municipal.
Desempenhar
atividades
relativas a
administracao
dos tributos e demais
receitas,
planejamento
e controle
orcamentario, financeiro e patrimonial.
Desenvolver cada vez mais a qualidade
dos servicos prestados e o atendimento
a populacao, atraves de planejamento
das acoes voltadas para a capacitacao
tecnica,
juridica,
administrativa,
financeira e organizacional.
Amortizacao
dos
investimentos
realizados para a melhoria no Sistema
de
Abastecimento
de
Agua,
para
construcao de emissarios e estacao de
tratamento de esgoto.

28.846.0000
28.846.0003

28.846.0008

28.846.0041

28.846.0044

99.000.0000
99.997.0000
99.997.0047
99.999.0000
99.999.0008

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

1.229.000,00
1.229.000,00
1.229.000,00

1.229.000,00
1.229.000,00
1.229.000,00

6.941.000,00
1.000,00
1.000,00

6.941.000,00
1.000,00
1.000,00

6.940.000,00
2.000.000,00

6.940.000,00
2.000.000,00

1.340.000,00

1.340.000,00

600.000,00

600.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Reservas
Reserva do RPPS
ADMINISTRAR
AS ATIVIDADES DO REGIME
PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS
Reserva de Contingencia
Desempenhar
atividades
relativas a
administracao
dos tributos e demais
receitas,
planejamento
e controle
orcamentario, financeiro e patrimonial.
Total ................

Total

13.606.600,00
12.106.600,00
12.106.600,00
1.500.000,00
1.500.000,00

54.502.600,00

311.601.005,84

11.897.000,00

391.607.205,84

