
Objetivo do Programa:   Despesas de custeio, despesas com pessoal, 
encargos, material de consumo, jurídica, despesas com manutenção do legislativo.

          AÇÕES                                 OBJETIVO
Apoio Administrativo. Tem por objetivo dar apoio administrativo ao Poder Manutenção.

Legislativo.

Objetivo do Programa:   Despesas com treinamento e capacitação de 
recursos humanos para melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

           AÇÕES                                 OBJETIVO
Cursos de aperfeiçoa- Dar condições aos servidores e vereadores de atualizar-se na
mento profissional. sua área de atuação, para que possam desenvolver trabalho

qualificado em prol da municipalidade.

Objetivo do Programa:   Despesas com divulgação por meios de 
comunicação próprios ou terceiros, de relatórios técnicos, filmes, vídeos, discos e outros meios.

          AÇÕES                                 OBJETIVO
Divulgações oficiais. Promover a divulgação dos atos oficiais de interesse dos

munícipes.

Objetivo do Programa:   Promover homenagens à autoridades e
homenagens póstumas a pessoas que prestaram relevantes serviços ao município.

          AÇÕES                                 OBJETIVO
Recepções e Homena- Promover recepções e/ou homenagens à autoridades em visita 50 pessoas
gens à autoridades. ao município, assim declaradas nos termos da Lei Municipal e

homenagens póstumas a pessoas que prestaram relevantes 
serviços ao município.

Objetivo do Programa:   Dar melhores condições de trabalho e apoio  
ao desenvolvimento de serviços técnicos e  administrativos.

AÇÕES OBJETIVO
Aquisição de equipamentos Equipar com móveis, persianas, equipamentos de som,
e material permanente telefonia, material permanente em geral para o Poder

Legislativo.
12 persianas.

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

META

META

META

META

META

PROGRAMA: 0001-Ação Legislativa

divulgações e atos oficiais necessários.

9 vereadores, 01 assesssor jurídico
e 02 servidores.

PROGRAMA: 0012-Divulgação oficial e institucional 

PROGRAMA: 0011-Treinamento e capacitação de recursos humanos. 

PROGRAMA: 0016-Recepção e Homenagens. 

PROGRAMA: 0017- Investimento mobiliário e equipamentos em geral.

03 móveis, 01 mesa,
01 aparelho telefone,
05 microfones e 



ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Objetivo do Programa:   Manutenção e conservação de imóveis utilizados 
pelos órgãos da administração governamental.

AÇÕES OBJETIVO
Conservação do prédio Conservar o atual prédio da Câmara Municipal convenientemen- Manutenção.
da Câmara Municipal. te, promovendo melhorias, pintura e ajardinamento. 20m² de ajardinamento
Ajardinamento e obra de cal- Obra de calçamento ao prédio. 250m² de calçamento
çamento ao prédio.

Objetivo do Programa:   Agrega as ações e despesas relacionadas com 
a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e adminitrativo- 

tivos.
             AÇÕES                                 OBJETIVO
Informatização dos Modernizar os serviços de controles financeiros e de
serviços do Legislativo. prestação de serviços, agilizando as informações, através de 01 impressora

aquisição e/ou locação de equipamentos de informática e Locação de 01 programa
desenvolvimento, locação ou aquisição de sistemas e progra-
programas. de informática

Manutenção e material para os equipamentos

PROGRAMA: 0101-Manutenção e conservação de bens imóveis.

PROGRAMA: 0103-Ações de informática.

META

META



Objetivo do Programa:   Despesas  de custeio com atividades de apoio 
administrativo .

            AÇÕES                                 OBJETIVO
Manutenção da JARI. Dar condições ao desenvolvimento das atividades da Manutenção

JARI(Junta Administrativa de Recursos de Infrações).
Apoio Administrativo. Tem por objetivo dar apoio administrativo aos diversos Manutenção

órgãos da administração municipal. Gabinete
SMAF
SMOU
SMEC
SMDR
Aposent/Pensões
PASEP
Vale Transporte-Pr.

Reserva de Contingência. Reserva de Contingência.

Objetivo do Programa:   Despesas com treinamento e capacitação de 
recursos humanos para melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

            AÇÕES                                 OBJETIVO
Curso de Aperfeiçoa- Dar condições ao servidor municipal de atualizar-se na Cursos necessários
mento Profissional. sua área de atuação, para que possa desenvolver trabalho GABINETE

qualificado em prol da municipalidade. SMAF

Objetivo do Programa:   Despesas com divulgação por meios de 
comunicação próprios ou terceiros, de relatórios técnicos, filmes, vídeos, discos e outros meios.

            AÇÕES                                 OBJETIVO
Divulgação oficial. Promover a divulgação dos atos oficiais de interesse dos 

munícipes. GABINETE
SMAF

Objetivo do Programa:   Despesas relacionadas com a manutenção dos 
conselhos Municipais.

             AÇÕES                                 OBJETIVO
Manutenção dos Conselhos Dar condições ao desenvolvimento das atividades dos Manutenção
Municipais. Conselhos Municipais.

Divulgação cfe.a necessidade.

META

META

Reserva de Contingência.

ORGÃOS: ADMINISTRAÇÃO=GABINETE DO PREFEITO, SMAF, SMOU, SMEC e SMDR
PROGRAMA: 10-Administração Governamental

PROGRAMA: 0011-Treinamento e capacitação de recursos humanos. 

META

META

PROGRAMA: 0012-Divulgação oficial e institucional 

PROGRAMA: 0013-Manutenção dos Conselhos 



Objetivo do Programa:   Promover homenagens à autoridades e
homenagens póstumas a pessoas que prestaram relevantes serviços ao município.

             AÇÕES                                 OBJETIVO
Recepções e homenagens Promover recepções e/ou homenagens a autoridade em visita 25 pessoas
a autoridades. ao município, assim declaradas nos termos de Lei Municipal e

homenagens póstumas a pessoas que prestaram relevantes 
serviços ao Município, assim declaradas em Lei.

Objetivo do Programa:   Dar melhores condições de trabalho e apoio  
ao desenvolvimento de serviços técnicos e  administrativos.

AÇÕES OBJETIVO
Aquisição de equipamentos Adquirir móveis, máquinas e utensílios de escritório para
e material permanente equipar convenientemente os orgãos da administração mu-
para escritório nicipal.

Objetivo do Programa:   Manutenção e conservação de imóveis utilizados 
pelos órgãos da adminitração governamental.

AÇÕES OBJETIVO
Conservação e manu- Dar perfeitas condições de uso aos prédios utilizados Manutenção
tenção de prédios públicos. pela admin.municipal, como pintura, mudança de abertu- GABINETE

ras, etc. SMAF
SMDR

PROGRAMA: 0102-Aquisição , manutenção de veículos

Objetivo do Programa: Compreende as despesas com aquisição, manutenção
de veículos, máquinas, tratores e implementos agrícolas e rodoviários.

AÇÕES OBJETIVO
Conservação de veícu- Dar condições aos veículos de uso dos diversos órgãos Manutenção
los de uso da administração. da administração municipal de circularem convenientemente. GABINETE

SMAF

PROGRAMA: 0101-Manutenção e conservação de bens imóveis.

PROGRAMA: 0016-Recepção e Homenagens. 

META

META

META

META

PROGRAMA: 0017-Investimento mobiliário e equipamentos em geral.

05 cadeiras - SMAF

ORGÃOS: ADMINISTRAÇÃO=GABINETE DO PREFEITO, SMAF, SMOU, SMEC e SMDR

cadeira, 01 conjunto de sofá e 01 aparelho
de som - SMEC
01mesa, 06cadeiras, 01 armário, 01 geladeira
01 máquina de lavar roupa e 01 ar condicio-

                   máquinas, tratores, implementos agrícolas e rodoviários. 

nado - SMDR.

03mesas, 01armário, 02 ar condicionado, 01
conjunto de sofá - GABINETE
01 TV colorida20", 03 mesas, 01 armário, 01



Objetivo do Programa:   Agrega as ações e despesas relacionadas com 
a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e adminitrativo- 

tivos.
               AÇÕES                                      OBJETIVO
Informatização dos Modernizar os serviços de controles financeiros e de prestação
serviços municipais. de serviços, agilizando as informações, através de aquisição

e/ou locação de equipamentos de informática e desenvolvimen-
to, locação ou aquisição de sistemas de programas.

Objetivo do Programa:   Despesas com pagamento de juros e encargos e de 
parcelas do principal relacionados à Dívida Interna.

              AÇÕES                                 OBJETIVO
Amortização da Dívida Amortizar a dívida contratada junto a instituições financeiras e
Fundada. a decorrente de débitos previdenciários, incluindo-se os encar-

gos decorrente.

META

META

(FUNDURBANO)

02computad.-SMAF
01computad.-SMOU
Manutenção de equipamentos, aquisição, ins-
talação e locação de programas de informática.

PROGRAMA: 0201-Serviços da Dívida Interna 

Pagar última parcela em 2008.

PROGRAMA: 0103-Ações de informática.



Objetivo do Programa:   Despesas de custeio e de capital necessárias a manutenção,
conservação, construção e ampliação de ruas, avenidas e logradouros  situados no perímetro urbano.
AÇÕES OBJETIVO

Abertura, ampliação, Abrir novas ruas e avenidas nos núcleos urbanos, bem como, 
melhoramento, pavimentação ampliar, melhorar, conservar e pavimentar com calçamento ou 
e conservação de vias públi- asfático as atuais, incluindo-se todas as obras viárias necessá-
cas. rias. Despesa com pessoal e encargos.

Objetivo do Programa: Despesas de qualquer natureza com ações desenvolvidas 
com a orientação, sinalização e fiscalização do trânsito na zona urbana e rural.

AÇÕES OBJETIVO
Ampliar o sistema de Ampliar o sistema de sinalização no município, para oferecer Manutenção.
sinalização no município. maior segurança à população.

Objetivo do Programa: Despesas de custeio e capital para implantação, 
manutenção e operação dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos.

AÇÕES OBJETIVO
Conservação e manutenção Conservar e manter em perfeitas condições a rede de ilumina- Manutenção
da rede de iluminação pública. ção pública.

Objetivo do Programa:   Despesas de qualquer natureza com construção, manuten-
ção e operação de sistemas de abastecimento de água e sis-

temas de esgoto, perfuração de poços artesianos para fornecimen-
to de água potável.

              AÇÕES                                 OBJETIVO
Abastecimento Ampliar a rede de abastecimento de água nas comunidades, in- Manutenção.
de água. clusive com abertura de poços artesianos e reservatórios.

Conservar as redes de abastecimento de água das comunida-
des onde o serviço é prestado pelo Município.

Ampliação e conservação do Ampliar e conservar a rede de esgoto pluvial e cloacal na área Manutenção.
do sistema de esgotos. urbana do Município, bem como tratamento da rede de esgoto.

Objetivo do Programa:   Conjunto de ações que visam auxiliar nos programas de
prevenção da segurança dos munícipes.

AÇÕES OBJETIVO
Manutenção do òrgão de Oferecer segurança aos munícipes no trânsito em geral. Material de expediente.
Trânsito.

META

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PROGRAMA: 0022-Vias e Logradouros Urbanos

PROGRAMA: 0023-Serviços de Trânsito 

PROGRAMA: 0024-Iluminação Pública 

PROGRAMA: 0028-Saneamento Básico 

PROGRAMA: 0030- Segurança

META

META

META

pavimentação-CIDE
pavimentação-próprios
Conservação das vias públicas e
manutenção.

META



Objetivo do Programa: Conjunto de ações que visam promover a produção de programas e projetos habita-
cionais, regularização de terrenos e melhoria das condições habitacionais.

                AÇÕES                                         OBJETIVO
Regularização dos terrenos Regularizar os terrenos no município conforme Lei Municipal. terrenos irregulares.
no município.
Melhoria das Condições Reformar e/ou construir casas, banheiros para pessoas de Manutenção.
Habitacionais. baixa renda.

Objetivo do Programa:   Despesas de qualquer natureza com serviços de utilidade
pública a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

AÇÕES OBJETIVO
Ampliação da Usina de reci- Obras de ampliação na Usina e aquisição de equipamentos ne- 01 triturador
clagem de lixo e aquisição de cessários. Manutenção
equipamentos.
Conservação do Conservar o atual cemitério municipal, inclusive com ajardina- Manutenção
cemitério municipal. mento.Despesa com pessoal e encargos.
Ampliação, remodelação e Ampliar e remodelar as praças e jardins, inclusive com calça-
manutenção de praças e mento e ajardinamento, dando melhores condições de ser usu-
jardins. fruído pela população.Despesa com pessoal e encargos.
Aquisição de brinquedos para Aquisição de brinquedos para as praças.
as praças.

PROGRAMA: 0102-Aquisição, manutenção de veículos,

Objetivo do Programa: Compreende as despesas com aquisição, manutenção
de veículos, máquinas, tratores, implementos agrícolas e rodoviários.

AÇÕES OBJETIVO
Manutenção e conservação de Conservar e manter em perfeitas condições de uso os veículos Manutenção
veículos da SMOU, equipam. da SMOU, equipam. destinados a coleta de lixo e varredura de 
de coleta de lixo. ruas. Despesa com pessoal e encargos.

META

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

06 bancos de praça, 01 gira-gira, 02 gangorras,
02 escorregadores e 04 balanços.
Manutenção

PROGRAMA: 0031- Habitação

PROGRAMA: 0032-Serviços de Utilidade Pública

   máquinas, tratores, implementos agrícolas e rodoviários. 

META

META



Objetivo do Programa:Despesas com cursos de treinamento, capacitação e aperfeiçoamento dos 
profissionais técnicos e professores para as escolas de ensino fundamental.

AÇÕES OBJETIVO
Cursos de aperfeiçoamento Desenvolver junto ao pessoal técnico das escolas municipais 
profissional cursos de aperfeiçoamento visando melhorar sua capacidade 

profissional, cursos de formação continuada, ida aos congres-
sos, seminários, palestras, cursos de especialização em todas 
as disciplinas.

Objetivo do Programa:   Despesa de qualquer natureza com incentivo ao desporto
e lazer, e manutenção dos parques e ginásios de esporte.

                     AÇÕES                                    OBJETIVO
Promoção de atividades Promover o desporto amador junto a comunidade do Município, Manutenção.
esportivas. conforme Calendário de Eventos, jogos estaduais, municipais e 

inter-municipais em todas as modalidades.Pessoal e encargos 
sociais.

Manutenção de parques es- Manter em condições de utilização os parques e ginásio desti- Manutenção
portivos e ginásio de esportes  nados à pratica esportiva e de lazer. 

Promoção de jogos Promover atividades esportivas com os alunos das escolas do Material p/esporte.
Inter-escolares. município, buscando a confraternização e o melhor desempenho.

Objetivo do Programa:   Dar melhores condições de trabalho e apoio  
ao desenvolvimento de serviços técnicos e  administrativos.

AÇÕES OBJETIVO
Aquisição de móveis para o Aquisição de móveis para o centro comunitário. Cadeiras.
Centro Comunitário.

Objetivo do Programa:   Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e
quantitativo da produção cultural, a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.

AÇÕES OBJETIVO
Promoção de Promover a realização de eventos culturais de modo a divulgar a 
eventos culturais. tradição cultural e a história de desenvolvimento do Município, 

cfe. Lei Municipal (Calendário de Eventos).

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA: 0014-Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional 

Cursos de capacitação de aperfeiçoamento
e formação continuada para os professores.

META

PROGRAMA: 0020-Cultura

Conforme calendário de eventos.

PROGRAMA: 0015-Esporte e Lazer

Arbitragem, cfe. calendário de eventos.

Arbitragem cfe.calendário das escolas.

META

PROGRAMA: 0017-Investimento mobiliário e equipamentos em geral.

META

META



Objetivo do Programa:   Conjunto de ações que objetivam atender as 
necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.

                    AÇÕES                                 OBJETIVO
Manutenção do ensino    Dar condições de manter o ensino fundamental em plano eleva-
fundamental do, atendendo despesas de pessoal, encargos, material de Manutenção 

consumo, permanente e serviços nas escolas. Alunos /rede municipal
Aquisição de mat.didático/ Adquirir, para utilização pelo alunado de material de apoio 02 kits de mat.escolar
escolas. didático.

Adquirir acervo bibliográfico Adquirir acervo bibliográfico para uso nas escolas municipais, 
para as escolas municipais. para oferecer ao alunado oportunidade de abranger seus conhe- vros lúdicos, 15 paradidáticos, 70 acervos.

cimentos.
 Locação de Transporte Contratação de serviços de locação para o transporte escolar, 02 linhas escolares
escolar. com pessoa física ou jurídica.
Auxílio Transporte Manutenção do ensino em plano elevado, atendendo despesas 

de vale-transporte aos professores.

Objetivo do Programa:   Despesas com manutenção à prestação direta de serviços educacionais
à população alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental.

AÇÕES OBJETIVO
Educação Infantil Dar condições de manter a educação infantil Pré-escola-crian-
Pré-escola ças de 0 à 6 anos de idade. Despesas com servidores para ma- Manutenção.

nutenção da meta.

Objetivo do Programa:Despesa  de qualquer natureza com a elevação do padrão alimentar, com
o fornecimento de alimentação, complementos ou suplementos alimentares.

AÇÕES OBJETIVO
Merenda Escolar Prestar assistência aos alunos das escolas municipais e pré-

escolas, oferecendo merenda. 
Produção de Merenda Escolar Produção integrada (Sec. de Educação/ProdutoresRurais) de 
e construção de hortas. gêneros alimentícios para merenda escolar.

PROGRAMA: 0033-Ensino Fundamental 

META

Atendimento de crianças de 0 a 6 anos.

20cx.folhas e outros materiais didáticos.
30cx.folhas e outros materiais didáticos.
04 mapas e 11 kitsDVD, 11 Kits DVD, 100 li-

professores municipais.

Alunos da rede municipal beneficiados.

Atender aos alunos da rede municipal.

Manutenção e 05 quadros.

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

META

META

PROGRAMA: 0034-Educação Infantil

PROGRAMA: 0035-Assistência Alimentar e Nutricional 



Objetivo do Programa:   Despesas com o objetivo de amparar, proteger pessoas portadoras de
deficiências, visando a integração na sociedade. Deverão ser incluídas as
subenções sociais a entidades privadas voltadas para esse fim específico.

AÇÕES OBJETIVO
Apoio à entidades Apoiar às entidade sociais através de convênios firmados con- Alunos da APAE.
sociais. forme Lei Municipal, como exemplo: APAE.

Objetivo do Programa:   Manutenção e conservação de imóveis utilizados 
pelos órgãos da adminitração governamental.

AÇÕES OBJETIVO
Conservação e melhoria Manter em condições de utilização os prédios onde func.as es- Manutenção.
dos prédios escolares. colas municipais inclusive com melhorias como calçam.,muros, Alunos/rede municipal

cercas nas quad. espor. jardins.
Manutenção dos prédios Ampliação e manutenção dos prédios das pré-escolas para ofe- Manutenção
das pré-escolas. recer condições de funcionamento e maior conforto aos usuários. Alunos/rede municipal

Objetivo do Programa: Compreende as despesas com aquisição, manutenção
de veículos, máquinas, tratores e implementos agrícolas e rodoviários.

AÇÕES OBJETIVO
Transporte Escolar  Manutenção dos veículos do transporte Escolar. Manutenção

Contrato de prestação de serviços com pessoas físicas ou jurídi- Alunos/rede municipal
cas para atender o transporte escolar. 

Objetivo do Programa:   Agrega as ações e despesas relacionadas com 
a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e adminitrativo- 

tivos.
                     AÇÕES                                 OBJETIVO
Informatização dos Modernizar os serviços de controles financeiros e de prestação
serviços municipais. de serviços, agilizando as informações, através de aquisição

e/ou locação de equipamentos de informática e desenvolvimen- Manutenção. 
to, locação ou aquisição de sistemas de programas. Alunos/rede municipal
Manutenção dos equipamentos.

PROGRAMA: 0037-Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência

05 impressoras.

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

META

META

META

META

PROGRAMA: 0101-Manutenção e conservação de bens imóveis.

PROGRAMA: 0102 - Aquisição, manutenção de veículos, máquinas, tratores, implementos agrícolas e rodoviários. 

Aquisição 03 computadores e

PROGRAMA: 0103-Ações de informática.



Objetivo do Programa:   Despesas com treinamento e capacitação de 
recursos humanos para melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

                  AÇÕES                                 OBJETIVO
Profissionalização a servidores Profissionalização dos servidores que atuam na área da saúde servidores da saúde.
que atuam na área da saúde. para melhor atender à população.

Objetivo do Programa:   Dar melhores condições de trabalho e apoio  
ao desenvolvimento de serviços técnicos e  administrativos.

AÇÕES OBJETIVO
Aquisição de móveis, utensí- Adquirir móveis, utensílios, equipamentos, eletrodomésticos, e-
lios, equipamentos, eletrodo- letrônicos, materiais permanentes para dar melhor atendimento
mésticos, eletrônicos, mate- à população.
riais permanentes.

Objetivo do Programa:   Conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, no primeiro nível do sistema de saúde.

                  AÇÕES                                 OBJETIVO
Manter convênios com en- Manter convênios com entidades para atender à saúde da popu- 01 entidade
tidades. lação.
Implantar programas de vaci- Zelar pela saúde preventiva da população do município, partici- Manutenção
nação e tratamento preventivo pando de projetos de outras esferas governamentais e promo-

vendo nossos próprios projetos. Aquisição de material.

Objetivo do Programa:   Compreende as ações desenvolvidas no sentido de 
prestar assistência médica, odontológia e sanitária à população de média e alta complexidade.

               AÇÕES                                 OBJETIVO
Assistência médica, odontoló- Promover a assistência médica à população em postos de saú-
gica e sanitária à população. de e hospital, incluindo-se além da assistência médica, medica- Manutenção.

mentos e exames laboratoriais e radiológicos, utilizando-se pa-
ra tanto todos os recursos disponíveis, inclusive a formação de
Fundos Especiais. Atendimento odontológico e assistência sa-
nitária à população. 

Manutenção dos serviços e Oferecer condições as unidades que prestam serviços de aten- Manutenção.
aquisição de material, medica- dimento à saúde da população de atender adequadamente suas
mentos, consumo em geral. funções, tanto material de consumo e permanente, serviços,
Assistência médica e odonto- despesa com pessoal e encargos.
lógica na Saúde.

PROGRAMA: 0039-Assistência Médica, Odontológica e Sanitária 

Atendimento à população em geral.

Atendimento à população em geral.

META

01 escrivaninha.
03 fichários, 06 cadeiras e 

META

META

PROGRAMA: 0038-Assistência à Saúde da População

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0011-Treinamento e capacitação de recursos humanos. 

META

PROGRAMA: 0017-Investimento mobiliário e equipamentos em geral.

01 eletrodoméstico e 02 eletrônicos.
03 armários, 01 balcão de pia e 01 mesa.



Objetivo do Programa:   Despesas de qualquer natureza com ações de caráter 
social, com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente

em especial a população de baixa renda, através dos serviços de assistência social.

          AÇÕES                                 OBJETIVO
Assistência social Prestar assistência social à população carente do município, Manutenção.
à população carente dando proteção e acompanhamento necessário, integrando o

programa com a saúde e educação, com auxílio de esquife,
transporte, material de construção, alimentação, material de
distribuição gratuíta.
Despesa com pessoal e encargos.

Assistência Judiciária gratuita Proporcionar à população carente acesso aos serviços judiciá- Famílias carentes.
à população carente. rios.

Objetivo do Programa:   Despesas de custeio e de capital necessárias para assistir 
crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em
decorrência de pobreza, negligência, morte de progenito-

res e outros fatores.
                 AÇÕES                                 OBJETIVO
Assistência à criança e ado- Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente
lescente.Despesas c/Conse- nos termos do Estatuto da Criança, através de ações diretas ou
lheiros Tutelares. em convênio com órgão estaduais ou federais. 05 Conselheiros Tut.

Aquisição de material para atender as necessidades do progra- Manutenção.
ma. 01 armário e 05 cadeiras.

Objetivo do Programa:   Manutenção e conservação de imóveis utilizados 
pelos órgãos da adminitração governamental.

AÇÕES OBJETIVO
Manutenção dos prédios da Conservar e manter em condições de funcionamento os prédios Manutenção.
secretaria e postos de saúde. onde funcionam os ambulatórios médicos municipais.

Objetivo do Programa: Compreende as despesas com aquisição, manutenção
de veículos, máquinas, tratores e implementos agrícolas e rodoviários.

AÇÕES OBJETIVO
Manutenção e combustível Desenvolver as atividades da saúde para melhor atender a po- Manutenção.
para as viaturas da saúde. pulação. Aquisição de material e serviços aos veículos.

PROGRAMA: 0102-Aquisição, manutenção de veículos, máquinas, tratores, implementos agrícolas e rodoviários. 

Jovens e crianças do Município.
Despesa 05 Conselheiros Tut.

META

PROGRAMA: 0041-Assistência à criança e ao adolescente 

PROGRAMA: 0101-Manutenção e conservação de bens imóveis.

META

META

META

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0040-Assistência social geral 



Objetivo do Programa:   Agrega as ações e despesas relacionadas com 
a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e adminitrativo- 

tivos.
                  AÇÕES                                 OBJETIVO
Informatização dos serviços Modernizar os serviços da saúde e de prestação de serviços, 01computador
da saúde. agilizando as informações, através de aquisição e/ou locação Locação de programas.

de equipamentos de informática e desenvolvimento, locação ou Manutenção.
aquisição de sistemas de programas, para melhor atender a
população. Aquisição de material para os equipamentos.

META

PROGRAMA: 0103-Ações de informática.
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL



Objetivo do Programa:   Dar melhores condições de trabalho e apoio  
ao desenvolvimento de serviços técnicos e  administrativos.

AÇÕES OBJETIVO
Aquisição de equipamentos Adquirir equipamentos e ferramentas para a oficina.
e ferramentas para a oficina.

Objetivo do Programa: Despesas de custeio e de capital para a manutenção,
conservação, construção de estradas, pontes e outras  obras dentro dos limites do município.

AÇÕES OBJETIVO
Abertura, ampliação, melhora- Ampliar, melhorar e conservar as estradas municipais visando 
mentos e conservação das dar as melhores condições de tráfego, incluindo-se no programa 
estradas municipais. todas as obras necessárias, inclusive pontes, pontilhões e bo-
Construção de pontes. eiros. Despesa com pessoal e encargos.
Terceirização de Serviços Terceirizar serviços em geral.

Objetivo do Programa:   Despesas de qualquer natureza destinadas à 
implantação, ampliação, construção de redes de energia elétrica, de alta e baixa tensão.

AÇÕES OBJETIVO
Eletrificação rural e urbana. Proporcionar ao homem do campo e urbano o benefício da ener-

gia elétrica, dando melhores condições de vida aos munícipes, e
assim contribuindo para o aumento da produção primária e se-
cundária.

Objetivo do Programa:   Compreendem as ações que visam a assegurar ao pequeno 
produtor familiar a manutenção e a ampliação da produção para obter condições mínimas à sobrevivência digna

                AÇÕES                                 OBJETIVO
Asssistência ao pequeno Dar apoio técnico ao pequeno produtor, colocando a disposição Manutenção
produtor. máquinas agrícolas, sementes, adubos e fertilizantes, direta-

mente ou em convênios firmados.Despesa com servidores em 
atendimento a esta meta.

Capacitação e cursos através Oferecer cursos de capacitação aos produtores rurais com orien-
de sindicatos, associações,etc. tação de profissionais atuantes nesta área.

Manutenção e construção de redes elétricas.

                      PROGRAMA: 0026-Apoio ao Pequeno Produtor Rural 

Beneficiar famílias da zona rural.

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA: 0017-Investimento mobiliário e equipamentos em geral.

META

META

META

META

Serviços necessários.
                 PROGRAMA: 0025-Energia Elétrica

Ferramentas necessárias e manutenção.

PROGRAMA: 0021-Estradas Vicinais 

Manutenção de estradas, boeiros, pontilhões
e pontes.



Objetivo do Programa:   Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento 
e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo e artesanato. 

               AÇÕES                                OBJETIVO
Apoiar o desenvolvimento do Apoiar o desenvolvimento do turismo e dos produtos artesanais 
turismo e exposição de produ- no município através de exposições em feiras e outros.
tos artesanais no município.

Objetivo do Programa: Despesas destinadas à produção e distribuição de sementes
e mudas de melhor padrão genético, destinadas a elevar a produtividade da agricultura.

AÇÕES OBJETIVO
Implantação do sistema Aumentar a produtividade com oferecimento de sementes e ma-
troca-troca. trizes financiadas, para pagamento na safra.

Objetivo do Programa:   Compreendem as ações que visam o desenvolvimento da 
produção florestal, zelando pela preservação do solo e mata nativa e precavendo-se de desmatamento indiscriminado.     

AÇÕES OBJETIVO
Trabalho especial em floresta- Desenvolver ações educativas para conservação e recuperação
mento e conservação de solos, dos recursos naturais através da mobilização da comunidade vi-
preservação e controle de re- sando a racionalização e manejo integrado solo-culturas, embe-
cursos naturais, arborização e lezar através de arborização e florestamento no acesso e perí-
florestamento no acesso e pe- metro urbano.
rímetro urbano.

Objetivo do Programa:   Manutenção e conservação de imóveis utilizados 
pelos órgãos da adminitração governamental.

AÇÕES OBJETIVO
Conservação e Manutenção Manter e conservar garagem, oficina, visando a proteção da frota Manutenção.
de prédios. de veículos, máquinas e implementos rodoviários.

ção de sementes.
PROGRAMA: 0036-Florestamento e Conservação do Solo 

PROGRAMA: 0027-Artesanato e Promoção ao Turismo 
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Beneficiar famílias na zona urbana e rural.

Beneficiar famílias da zona rural com aquisi-

META

META

META

                                       PROGRAMA: 0101-Manutenção e conservação de bens imóveis.

PROGRAMA: 0029-Sistema troca-troca 

200 sc.substrato, 70 sc. vermiculita e 25 sc.
de osmocote.
Manutenção.

META



PROGRAMA: 0102-Aquisição, manutenção de veículos,

Objetivo do Programa: Compreende as despesas com aquisição, manutenção
de veículos, máquinas, tratores e implementos agrícolas e rodoviários.

AÇÕES OBJETIVO
Conservação e manutenção da Manter a frota de veículos, máquinas e implementos rodoviários Manutenção.
frota de veículos, máquinas e em perfeitas condições de uso.
implementos rodoviários.
Conservação de máquinas Conservar as máquinas e implementos agrícolas com manuten- Manutenção
e implementos agrícolas. ção adequada para oferecer melhores serviços ao pequeno pro-

dutor.
Adquirir 01 veículo e Adquirir 01 veículo e manter os existentes, para melhor atender 
manter os existentes em aten- os produtores rurais, aumentando a produtividade do setor pri-
dimento ao Produtor Rural. mário do Município.

        máquinas, tratores, implementos agrícolas e rodoviários. 

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Manutenção dos existentes.

META


