
SUB-FUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

MUNICÍPIO DE JACUIZINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - 2022

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

FUNÇÃO: 0004 - ADMINISTRAÇÃO

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 1.250.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 30.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 300.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 100.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 40.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 30.000

P Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 35.000

1

PROGRAMA: 0009 - EDIFICAÇÕES PUBLICAS

1.005- Ampliação e reforma de prédios públicos

Prédio público reformado/ampliado

OBJETIVO:
Ampliar e reformar os prédios atuais de uso do executivo, melhorando a instalação dos órgãos municipais, em especial a 

recuperação, ampliação e melhoramento no ambiente interno e externo do prédio do centro administrativo (pintura, iluminação, 

calçada, muro, fechamento de patio, estacionamento, paisagismo, vigilancia etc).

OBJETIVO: Promover a divulgação dos atos oficiais e institucionais de interesse da administração e municipes.

2.125-Manutenção da Ouvidoria Municipal e do Portal de transparencia

atividade mantida
OBJETIVO: Promover a transparencia e divulgação dos atos oficiais, utilidade publica e institucionais de interesse da administração e 

municipes, através do portal de transparencia, e melhorar o atendimento, aproximar o atendimento online atraves  do setor de 

ouvidoria.

PROGRAMA: 0004 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.008-Manutenção das atividades do gab. Do secretário, setor de pessoal, 

compras, licitações, patrimonio, almoxarifado central  e arquivo geral

atividade mantida
OBJETIVO: Atender despesas administrativas como: Subsidios, remunerações, diarias, encargos sociais, auxilio alimentação, serviços de 

terçeiros, material de consumo, assessorias, passagens e despesas com locomoção, conservação de veiculos e outros, 

informatização dos serviços, através de locação e ou aquisiçao de softwares, manutenção , conservação e ampliação de prédios 

públicos em geral.

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

OBJETIVO: Atender despesas administrativas para o bom desenvolvimento dos trabalhos do controle interno municipal, tais como 

remuneração, obrigações patronais, diárias, auxilio alimentação, transporte e locomoção, treinamentos, assessorias, material de 

consumo,etc. 

PROGRAMA: 0006 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

2.010-Divulgação oficial e institucional da Administração

atividade mantida

2.138-Despesas com custeio de competencia de outros entes

atividade mantida
OBJETIVO: Atender despesas com custeio de competencia de outros entes (convenio com correios, cartorio eleitoral)

2.128-Manutenção das atividades do controle Interno

atividade mantida

2.007-Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica  e Engenharia

atividade mantida
OBJETIVO: Atender despesas administrativas da Assessoria Jurídica e Engenharia para o bom desenvolvimento dos trabalhos que lhe são 

afetos, tais como remuneração, obrigações patronais, diárias, auxilio alimentação, transporte e locomoção, treinamentos, 

assessorias, etc. 



P Ação: Equipamento Meta Física 2

Produto: Valor 20.000

P Ação: Equipamento Meta Física 2

Produto: Valor 10.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

P- Ação: Equipamento Meta Física 2

Produto: Valor 10.000

A Ação: Servidor Meta Física 6

Produto: Valor 10.000

A Ação: Servidor Meta Física 2

Produto: Valor 10.000

P Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 1.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 1.000
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OBJETIVO: Atender despesas realizadas com cursos, simpósios, conferências, e afins, promovendo uma melhoria na qualidade tecnica e 

administrativa nos diversos setores da administração.

PROGRAMA: 0011 - ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1.004 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente do Gabinete do 

Secretario, Setor de Pessoal, Compras, Licitações, Patrimonio, Almoxarifado 

Central e Arquivo Geral
Equipamento adquirido

OBJETIVO: Aquisição de equipamentos e Material Permanente, tais como mobiliario em geral, equipamento de som audio video e foto, 

equipamentos de informática,  ar condicionado, equipamentos em geral, etc. 

PROGRAMA: 0061 - SANEAMENTO GERAL

1.118 - Implantação de sistema de saneamento básico

OBJETIVO:
Atender despesas diversas para instalação de rede de esgoto cloacal.

1.119- Implementação do distrito industrial no municipio

implantação de rede de esgoto cloacal

Dar condições ao Prefeito e Servidores de atualizar-se na sua área de atuação com a participação em cursos, seminários, fóruns 

treinamentos, congressos e afins.

aquisiçao de terreno e construção

Aquisição de terreno para implantaçao de distrito industrial e demais despesas com documentação e despesas diversas para a 

implantaçao

OBJETIVO:

OBJETIVO: Visa atender as necessidades aos trabalhos da Assessoria Jurídica e Engenharia, tais como mobiliario em geral, informática, 

bibliografia, etc.   

PROGRAMA: 0044 - CURSO DE QUALIFICAÇÃO
2.009 - Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional do Gabinete do Secretario, 

Setor de Pessoal, Compras, Licitações, Patrimonio, Almoxarifado Central e 

Arquivo Geral

Servidor Qualificado

2.006 - Recepção e Homenagens a autoridades.

Atividade mantida

OBJETIVO: Destina-se a promover a recepção e homenagens a autoridades em visita ao Município assim declarados cfe lei 029/01  e 

homenagens a pessoas que prestaram relevantes serviços ao Município.
1.003 - Aquisição de Equipamentos e Material permanente para Assessoria 

Jurídica  e Engenharia

Equipamento adquirido

2.005 -Manutenção da Qualificação profissional do Gabinete do Prefeito e Chefia 

de Gabinete

Servidor Qualificado

OBJETIVO:

1.002 - Aquisição de Equipamentos e Material permanente para Gabinete e 

Chefia de Gabinete

Equipamento adquirido

OBJETIVO: Adquirir móveis e equipamentos necessários ao Gabinete e Chefia de Gabinete, tais como, computador, televisão, antena p/ 

canais abertos, cadeiras, balcão, mesa de reunião, armarios, telefone, equipamentos de vigilancia, veículo, etc.

PROGRAMA: 0018 - Criação do distrito industrial



P Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 5.000

A Ação: Equipamento Meta Física 1
Produto: Valor 55.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 5.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 20.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 650.000

P Ação: Equipamento Meta Física 3

Produto: Valor 15.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 7.000

A Ação: atividade Meta Física 1

Produto: Valor 80.000
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OBJETIVO:      Destina-se a promover a recepção e homenagens a autoridades em visita ao Município assim declarados cfe lei 029/01  e 

homenagens a pessoas que prestaram relevantes serviços ao Município.

PROGRAMA: 0003 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER
2.124 - Manutenção das politicas publicas da mulher

Atividade Mantida

OBJETIVO: Promover, articular, executar e monitorar políticas públicas para as mulheres no âmbito municipal, considerando toda a sua 

diversidade: geração, orientação sexual, etnia, localização nos espaços rural e urbano, assim como a sua condição de portadora ou 

não de deficiência. Despesas com Pessoal, material de consumo, serviços terceirizados, realização de conferencias, simposios, 

palestras, e outras despesa com o setor.

PROGRAMA: 0011 - ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1.002 - Aquisição de Equipamentos e Material permanente para Gabinete e 

Chefia de Gabinete
Equipamento adquirido

OBJETIVO: Adquirir móveis e equipamentos necessários ao Gabinete e Chefia de Gabinete, tais como, computador, televisão, antena p/ 

canais abertos, cadeiras, balcão, mesa de reunião, armarios, telefone, equipamentos de vigilancia, veículo, mobiliario, etc.

2.006 - Recepção e Homenagens a autoridades.

Atividade mantida

PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

2.110-Manutenção das atividades do Transito

2.004-Manutenção das Atividades do  Gabinete do Prefeito e Chefia de Gabinete

OBJETIVO:

PROGRAMA:

Aquisição de placas solares e serviços de terceiros pessoa juridica e materiais diversos, na instalação e manutenção. Objetivo de 

reduzir o custo de energia eletrica utilizada nos diversos seguimentos da administração. 

0015 - PLANEJAMENTO FUNDIARIO RURAL E URBANO
2.059 - Manutenção das atividades do planejamento fundiario rural e urbano

Atividade mantida

Alcançar a população que não possui condições economicas de regularizar o imovel de moradia habitual, despesas diversas para 

esse seguimento

OBJETIVO:

OBJETIVO: Visa atender despesas administrativas para o desenvolvimento das atividades do departamento de transito, tais como salários, 

obrigações patronais, salário família, diárias, material de consumo, serviços de terçeiros,  etc.

Atividade mantida
OBJETIVO: Atender despesas do Gabinete e Chefia de Gabinete, tais como: Subsídios, remunerações, encargos sociais, diárias, material de 

consumo, Serviços de terceiros e encargos, auxilio alimentação, assessorias, manutenção e conservação de veículos, despesas com 

passagens e locomoção, etc...

PROGRAMA: 0016 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO ECONOMICA
2.060 - Implantação e manutenção de placas solares

0060 - Abastecimento de Água
1.117- Aquisição e implantação de estação de tratamento de água

Prédio público reformado/ampliado

OBJETIVO:

atividade mantida

Equipamento instalado

Despesas diversas para aquisição e implantação de uma estação de tratamento de água, para fazer o tratamento de água de 

qualidade e o controle da água distribuida as unidades habitacionais.

PROGRAMA:



A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 20.000

PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS
Unidade de 

Medida

PROGRAMA: 0005 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

1.109-Elaboração de projetos eletricos, hidrosanitarios e paisagisticos

elaboração de projetos

OBJETIVO: Atender despesas com pessoal e terceirização para elaboração de projetos, serviços de engenharia e arquitetura, entre outros 

ANO

FUNÇÃO: 0004 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 243- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

TIP
O 2.022

P Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 110.000

PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS
Unidade de 

Medida

PROGRAMA: 0034 - Manutenção do conselho tutelar

2.048 - Manutenção das atividades do Conselho Tutelar

ANO

Atividade Mantida

OBJETIVO: Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente nos termos de Estatuto da Criança e Adolescente, através de ações 

diretas ou em convênio com órgãos estaduais e federais, todas as despesas necessarias para a manutenção e funcionamento do 

conselho tutelar.  

TIP
O 2.022

FUNÇÃO: 0004 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123- ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

P Ação: Atividade Meta Física 3

Produto: Valor 20.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 280.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 150.000

A Ação: Atividade Meta Física 4

Produto: Valor 10.000
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0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

OBJETIVO:

2.012 -Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional  da Tesouraria, Contabilidade 

e Tributos

2.011 - Manutenção das atividades da Tesouraria, Contabilidade e Tributos

Atividade Mantida

OBJETIVO: Atender despesas realizadas com cursos, simpósios, conferências, e afins, promovendo uma melhoria na qualidade tecnica e 

administrativa nos setores de Tesouraria, Contabilidade e Tributos.

PROGRAMA: 0044 - CURSO DE QUALIFICAÇÃO

2.126 - Manutenção das atividades tributarias e fiscalização municipal

Atividade Mantida

OBJETIVO: Visa atender despesas administrativas tais como salários, obrigações patronais, auxilio alimentação, diárias, consultorias, material 

de consumo, serviços de terçeiros, despesas com cadastramento imobiliario e regularização de cobranças de impostos,  etc.

Atividade Mantida

OBJETIVO: Visa atender despesas administrativas tais como salários, obrigações patronais, auxilio alimentação, diárias, consultorias, material 

de consumo, serviços de terçeiros,  etc.

PROGRAMA: 0008 - TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA:

PROGRAMA: 0011 - ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1.006-Aquisição de equipamentos e Material Permanente para a Tesouraria, 

Contabilidade e Tributos

Atividade Mantida

Aquisição de equipamentos e Material Permanente para os Setores, tais como, móveis, calculadoras, informática, armários, 

cadeiras, mesas, biros, informatica,  internet, servidor, veiculo, etc. 

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022



Unidade de 

Medida ANO

FUNÇÃO: 0020 - AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS 2.022

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 70.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 5.000

FUNÇÃO: 0020 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 605- ABASTECIMENTO

TIP
O

Unidade de 

Medida ANO

OBJETIVO:

PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS
Unidade de 

Medida AN O 2.022

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS 2.022

Visa instituir o programa para implementar condições que reduzam as desigualdades e vulnerabilidades sociais, despesas com 

aquisição de equipamentos , materiais diversos e prestação de serviços para instalação e manutenção de internet rural

2.067 - Implantação e manutenção de internet rural

Familias atendidas

PROGRAMA: 0022 - Programa internet rural

PROGRAMA: 0019 - PROGRAMAS INTEGRADOS

2.104-Manut. dos trabalhos de distrib. dos produtos agrícolas - Troca -Troca

Atividade mantida

OBJETIVO: Atender despesas que visem o atendimento aos agricultores, na forma de distribuição de produtos agricolas, através do programa 

troca-troca. 

A Ação: Servidor Meta Física 3

Produto: Valor 5.000

P Ação: metros Meta Física 3.000

Produto: Valor 40.000

P Ação: Equipamento Meta Física 1

Produto: Valor 150.000

P Ação: Equipamento Meta Física 1

Produto: Valor 30.000

P Ação:
Equipamento/

açudes
Meta Física 1

Produto: Valor 10.000
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OBJETIVO: Visa atender despesas com Aquisição de maquinas e serviços de açudes, para o fomento a agricultura familiar no Brasil

1.090 - Aquisição de Equipamentos para Agricultura

Equipamento adquirido

OBJETIVO: Visa adquirir trator, grade, plantadeira, pulverizador, espalhador pendular, sulcador, carreto, garfo, lamina, enciladeira, batedeira 

de cereais, veículo, etc.  

1.101 - Aquisição de maquinas para o fomento a agricultura familiar no Brasil

Equipamento adquirido/ açudes

PROGRAMA: 0072 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA

1.008 - Aquisição de equipamentos para Patrulha Agricola

Equipamento adquirido

OBJETIVO: Aquisição de maquinas e equipamentos, trator agrícola com eleirador frontal, retroescavadeira, ensiladeira, plantadeira e trator 

agricola, kit de Feno. Meta: atender todos os beneficiários da patrulha agrícola (100%)

PROGRAMA: 0060 - ABASTECIMENTO DE AGUA
1.088-Implementação de rede de abastecimento de água

rede de água

OBJETIVO: Despesas em execução de obras de implantação, aumento e manutenção de rede de agua para a população das diversas 

comunidades do municipio, visando melhorar a qualidade de vida da população. 

Servidor Qualificado
OBJETIVO:  Atender despesas realizadas com cursos, simpósios, conferências, congressos, treinamentos e afins para o setor de agricultura.

TIP
O

PROGRAMA: 0044 - CURSO DE QUALIFICAÇÃO
2.014 -Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional do Gabinete do Secretário e 

do setor da Agricultura

PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS
Unidade de 

Medida AN O 2.022



P Ação: Equipamento Meta Física 0

Produto: Valor 1.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 1.050.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 80.000

P Ação: equipamento Meta Física 1

Produto: Valor 15.000

P Ação: Atividade Meta Física 20

Produto: Valor 30.000

P Ação: Agricultores Meta Física 100

Produto: Valor 100.000

2.022

OBJETIVO: Visa incentirvar as familias pertencentes a agricultura com distribuição de insumos agricolas para programas de olericulutra, 

fruticultura, cisternas, bovinocultura, agricultura, inseminação artificial, pscicultura, bacia leiteira, fumicultura e outras.    

FUNÇÃO: 0023 - COMERCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 691- PROMOÇÃO COMERCIAL

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO

1.009 - Programas de incentivos a Agricultura

Agricultores Beneficiados
OBJETIVO: Visa incentirvar as familias pertencentes a agricultura nos setores de olericulutra, fruticultura, cisternas, bovinocultura, 

agricultura, inseminação artificial, pscicultura, bacia leiteira, fumicultura, estufas e outras, com distribuição de insumos, materiais, 

aquisiçao de equipamentos e concessao de emprestimos e financiamentos.   
1.098 - Programa para correção do solo

Agricultores Beneficiados

1.111 Aquisição de um ultrassom veterinário

Aquisição de equipamento
OBJETIVO:   atender com qualificação a política de inseminação artificial; atender necessidade veterinária do rebanho dos agricultores 

inscritos no programa; reduzir o número  de doença no rebanho; atestar com certeza e qualidade a prenhez. Meta: atender 100% 

do rebanho Municipal

PROGRAMA: 0087 - ASSISTENCIA E ACOMP. PRODUÇÃO AGROPASTORIL

PROGRAMA: 0013 - ATENDIMENTO AGROPECUÁRIO DE INSEMINAÇÃO

2.115 -Institui o Programa Municipal de Inseminação artificial

Atendimento do rebanho

OBJETIVO: Visa instituir o programa com recurso do Estado e também com recurso Municipal; garantir a atividade de inseminação com 

recursos municipais para treinamento de agricultores por pessoal especializado do quadro municipal; aquisição de sêmen e, com 

recursos do Estado, se houver, firmando eventual convênio, identificação de doenças de rebanho de leite.

OBJETIVO:
Visa adquirir Equipamentos e materiais permanentes para instalação e manutençao de agroindustria familiar.  

2.013 -Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário e do setor da 

Agricultura

Atividade mantida

OBJETIVO:  Visa manter o Gabinete do secretario e o Setor da Agricultura com despesas tais como subsídios remunerações, encargos sociais, 

diárias, associações, consultorias, contribuições, conservação de veículos e despesas de custeio, auxilio alimentação, passages e 

despesas com locomoção, e outros.

PROGRAMA: 0078 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

1.094 -Programa Consulta Popular - Agroindustria Familiar

Equipamento adquirido

P Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 20.000
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2.022

PROGRAMA: 0019 - PROGRAMAS INTEGRADOS

1.010-Realização de campanhas, feiras e promoções do comércio local

Atividade mantida

OBJETIVO: Destina-se a atender as despesas com campanhas de arrecadação, feiras e promoções do comércio local.  

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO



FUNÇÃO: 0018 - GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 542- CONTROLE AMBIENTAL

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 80.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

P Ação: Escolas Meta Física 5

Produto: Valor 15.000

P Ação: equipamento Meta Física 8

Produto: Valor 31.000

A Ação: servidor Meta Física 50

Produto: Valor 8.000

Produto:

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 150.000
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2.038 - Manutenção dos trabalhos do meio ambiente

Atividade mantida

OBJETIVO:  Destina-se a atender as despesas com o setor de meio ambiente para atividades de revitalização em diversas áreas, licenciamentos e 

fiscalização, e aquisiçao de equipamentos.

OBJETIVO:

Oferecer as condições necessarias para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças 

de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades 

educativas especiais; disponibilizar acesso a educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas 

municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos 

humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação, aperfeiçoar o laboratorio de informatica, 

disponibilizar uniformes escolares. 

PROGRAMA: 0025 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de ensino

2.022

2.017-Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario da Educação, 

Cultura e desporto

Atividade mantida

OBJETIVO:  Atender despesas administrativas do Gabinete do Secretario e subordinados tais como: Subsídio, remunerações,encargos sociais, 

diárias, material de Consumo, serviços de terceiros e encargos, auxilio alimentação, despesas com locomoção, manutenção e 

conservação veículos, seguros, despesas com conselhos vinculados a educação, etc... 

1.122 - Reequipamento das Escolas de Ensino Fundamental

equipamentos adquiridos

OBJETIVO: Aquisição de bens moveis e imoveis necessarios para as escolas municipais, conforme a necessidade, equipando e reequipando para 

melhor atendimento aos alunos e qualificação do ensino 

2.018-Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional da Educação

servidor qualificado
 Atender despesas realizadas com qualificação pessoal na área de educação e conselhos, em cursos, simpósios, conferências, 

congressos, treinamentos e afins.  

1.012-Contrução, reforma  e ampliação de prédios escolares do Ensino

Escola Contruida/ Ampliada/Recuperada
OBJETIVO: Manutenção, reforma, pintura e ampliação dos prédios escolares, etc.  

FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361- ENSINO FUNDAMENTAL

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO

PROGRAMA: 0063 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
2.038 - Manutenção dos trabalhos do meio ambiente

Atividade mantida

OBJETIVO:  Destina-se a atender as despesas com o setor de meio ambiente, tais como: despesas com pessoal, material de consumo, serviços 

terceirizados, equipamentos permanentes, diarias, locomoção, auxilios.  

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

PROGRAMA: 0021 - Revitaliza Jacuizinho



A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 3.507.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 455.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 5.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 180.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 30.000

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O

OBJETIVO:    Atender despesas  necessárias com a manutenção das atividades dos conselhos municipais vinculados a educação

2.022

OBJETIVO:     Visa dar assistência aos alunos da rede de ensino com o fornecimento de merenda Escolar.  

1.107 - Construção de quadra escolar coberta

2.122-Manutenção das Atividades do transporte Escolar

Alunos atendidos

OBJETIVO:    Atender despesas  com transporte escolar de alunos do municipio.

FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL

2.068 - Manutenção das Atividades dos conselhos municipais

Atividade Mantida

2.023 - Manutenção das atividades de merenda escolar

Atividade Mantida

2.072 - Manutenção do Ensino Fundamental  

Atividade mantida

OBJETIVO: Atender despesas  necessarias para o bom desempenho da educação e manutençao do ensino, como remunerações, encargos 

sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, salário família, transporte e locomoção, transporte escolar,diárias, 

uniformes, livros didaticos, auxilios, seguros, manutenção de veiculos, material ludico e interativo, serviços de treinamento, 

qualificação e aquisição de material didatico, merenda, restituições e indenizações, programa Uniao Faz a vida, cooperativa escolar e 

outros, etc.  

Quadra coberta construida

OBJETIVO:  Visa atender ao término da construção da quadra escolar coberta, aditivos e ou reparos e ampliação 

A Ação: Atividade Meta Física 1
Produto: Valor 370.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 54.000

A Ação: equipamento Meta Física 2

Produto: Valor 30.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 30.000
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2.023 - Manutenção das atividades de merenda escolar

Atividade Mantida
OBJETIVO:     Visa dar assistência aos alunos da rede de ensino com o fornecimento de merenda Escolar.  

2.113 - manutenção da educação infantil

Atividade Mantida
OBJETIVO: Atender despesas necessarias para o bom desempenho da educação e manutençao do ensino, tais como: material de Consumo, 

serviços de terceiros, conservação veículos, uniformes, pintura dos prédios, salários, encargos, auxilios, material ludico e interativo, 

serviços de treinamento, qualificação e aquisição de material didatico, aquisição de vagas para creche e pré escola, despesas com 

programas educacionais e outros, etc..

1.123 - Reequipamento das Escolas de Educação infantil

equipamentos adquiridos
OBJETIVO: Aquisição de bens moveis e imoveis necessarios para as escolas municipais, conforme a necessidade, equipando e reequipando para 

melhor atendimento aos alunos e qualificação do ensino 

2.122-Manutenção das Atividades do transporte Escolar

Alunos atendidos

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O

PROGRAMA:

OBJETIVO:

Oferecer as condições necessarias para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças 

de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades 

educativas especiais; disponibilizar acesso a educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas 

municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos 

humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação, aperfeiçoar o laboratorio de informatica, 

disponibilizar uniformes escolares. 

2.022

0025 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de ensino

OBJETIVO:    Atender despesas  com transporte escolar de alunos do municipio.



SUB-FUNÇÃO: 367- EDUCAÇÃO ESPECIAL

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida

FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO

AN O 2.022

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 20.000

P Ação: equipamento Meta Física 3

Produto: Valor 10.000

A Ação: alunos Meta Física 10

Produto: Valor 40.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 45.000

OBJETIVO:

Oferecer as condições necessarias para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças 

de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades 

educativas especiais; disponibilizar acesso a educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas 

municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos 

humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação, aperfeiçoar o laboratorio de informatica, 

disponibilizar uniformes escolares. 

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS
Unidade de 

Medida AN O 2.022

OBJETIVO:   Visa atender as despesas com manutenção das instalções fisicas  e equipamentos do polo educacional, bem como salarios, 

obrigações, diarias e auxilios.  

FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

TIP
O

2.029-Auxílio a Estudantes Universitários

alunos atendidos
OBJETIVO:   Visa auxiliar os estudantes Universitários e tecnicos, com auxilio e despesas de deslocamento para seus cursos.  

2.030-Manutenção do Polo Educacional de Ensino Superior

Atividade Mantida

PROGRAMA: 0028 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
1.074-Aquisição de Equipamentos e material permanente para o Pólo 

educacional de ensino superior
Equipamento adquirido

OBJETIVO:   Aquisição de Equipamentos e material permanente para o Pólo educacional de ensino superior, tais como: informatica, internet, 

mobiliario em geral, copa e cozinha, climatizadores, vigilancia, etc.

FUNÇÃO: 0012 - EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 364- ENSINO SUPERIOR

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

2.073 - Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas 

Habilidades

Atividade Mantida

OBJETIVO: Atender despesas necessarias para o bom desempenho da educação e manutençao do ensino, tais como: material de Consumo, 

equipamentos diversos, serviços de terceiros, conservação veículos, uniformes, pintura dos prédios, salários, encargos, auxilios, 

material ludico e interativo, serviços de treinamento, qualificação e aquisição de material didatico, despesas com atendimento 

especial, despesas com programas educacionais e outros, etc..

PROGRAMA: 0025 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de ensino

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 16.000
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2.031Manutenção das Atividades do GTEJA Estado e Municipio

Atividade mantida
OBJETIVO:   Visa atender despesa da educação de jovens e adultos atraves de materiais, serviços de terceiros, Transporte escolar.

PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS
Unidade de 

Medida AN O 2.022

PROGRAMA: 0028 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
TIP

O



FUNÇÃO: 0013 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392- DIFUSÃO CULTURAL

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

P Ação: Equipamento Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

A Ação: Atividade Meta Física 1
Produto: Valor 90.000

P Ação: un. Meta Física 1

Produto: Valor 2.000

e ou museu municipal
A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

A Ação: Atividade Meta Física 1
Produto: Valor 10.000

SUB-FUNÇÃO: 812- DESPORTO COMUNITARIO

2.069 -Manutenção das atividades culturais de teatro, banda e coral municipal

Atividade mantida

Atividade mantida
OBJETIVO:

FUNÇÃO: 0027 - DESPORTO E LAZER

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

apresentações de teatro.

predio, terreno

OBJETIVO: Visa atender despesas com aquisiçao de imoveis e contrução e ampliação, para a Implantação da casa de cultura 

2.121 - Apoio, Incentivo a entidades Sociais e culturais Comunitárias

Atividade mantida
OBJETIVO: Visa atender despesas com subvenções para entidades socias, culturais e comunitárias.

OBJETIVO: Visa atender despesas diversas de custeio e capital para manutenção da banda e coral municipal e para aulas e 

Visa atender despesas do Setor, como diárias, remuneração, encargos sociais, custeios, material de consumo, serviços de 

terçeiros, manutenção do grupo cultura, promoção de festividades da semana do municipio, noite cultural, etc.

1.103 -Implantação da casa de cultura e ou museu municipal

PROGRAMA: 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1.013 -Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Setor da 

Cultura

Equipamento adquirido
OBJETIVO: Visa adquirir Materiais e Equipamentos necessários a Cultura, tais como: Equipamentos musicais, informática, audio, video e foto, 

mobiliario, etc. 
2.032 - Manutenção das Atividades da Cultura

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

P Ação:
Ginásio 

Municipal
Meta Física 2

Produto: Valor 50.000

A Ação:
campo futebol 

sete
Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 55.000

Visa atender despesas do Setor, como diárias, remuneração, encargos sociais, custeio, manutenção do dpto desporto 

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 15.000
Atender despesas de promoções e competições organizadas e/ou participação em outras, realizadas no municipio  
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OBJETIVO:
realização de competições e manutenção do ginasio de esportes com pagamentos de luz, e outros, etc.
2.034 - Manutenção das atividades de Promoções e competições esportivas e de 

lazer.
Atividade mantida

OBJETIVO:
ou em outros, premiações, arbitragens, divulgação, locomoção e transporte, alimentação, jogos sol a sol etc.  

2.134 -Manutenção do Campo de Futebol Sete

Manutenção de próprios
OBJETIVO: Iluminação e drenagem no campo de futebol sete “Sebastião de Mattos Gonçalves”.

2.033 - Manutenção das despesas do Departamento do Desporto e Lazer

Atividade mantida

PROGRAMA: 0103 - DESPORTO COMUNITARIO

1.068 -Implantação e modernização de infra estrut. Para esporte recreativo

Ginasio de Esportes e campo futebol
OBJETIVO: Visa atender despesas com construção de novo ginasio, ampliação, manutenção e reforma do ginasio municipal de esportes e campo 

de futebol sete. 

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022



P Ação:
imoveis p/ 

desporto
Meta Física 2

Produto: Valor 5.000

A Ação:
escolinha de 

futebol
Meta Física 1

Produto: Valor 15.000

SUB-FUNÇÃO: 695- TURISMO

ANO 2.022

PROGRAMA: 0023 - PROMOÇÃO DO DESPORTO
1.121 -Implantação e construção de campo de futebol 11 e espaço para eventos 

moto ciclisticos
pista moto ciclistico e campo futebol

OBJETIVO: Visa atender despesas com aquisiçao de imovel e construção de pista para evento de moto ciclistico e campo de futebol 11, para 

incentivar a pratica esportiva. 

2.070 -Implantação e Manutenção da escolinha de Futebol

Manutenção de próprios
OBJETIVO: Despesas com implantação e manutenção da escolinha de futebol, oferecendo uniformes, despesas com locomoção e alimentação 

incentivar crianças e jovens a praticas esportivas

FUNÇÃO: 0023 - COMERCIO E SERVIÇOS

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 60.000

A Ação: eventos Meta Física 1

Produto: Valor 100.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 100.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 1.000

FUNÇÃO: 0010 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301- ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Visa atender despesas com obra de cobertura de rua para vatender eventos locais

2.127 - Infra estrutura e manutenção do parque municipal de Eventos

Atividade mantida

OBJETIVO: Visa atender despesas com aquisição de imóveis, desapropriações de imóveis para o parque municipal de eventos, e obras de infra 

estrutura, e melhoramento da infra estrutura e despesas em geral para manutenção do parque municipal de eventos.

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS 2.022

Unidade de 

Medida AN O

OBJETIVO: Atender despesas de manutenção do setor de turismo, tais como: consorcio, remuneração, encargos sociais, diárias, materiais de 

consumo, auxilios e serviços terceirizados, manutenção em promoção de eventos, e outros.  
2.016-Promoção de eventos

Atividade mantida

OBJETIVO: Visa atender despesas com relização de promoçoes e festividades, contribuições e subvenções para entidades realizarem eventos, 

realização de eventos no municipio, como: feira, romaria, jogos sol a sol, noite cultural, semana de aniversario do municipio, festa do 

colono e motorista, pascoa, natal, encontro das mulheres, e outros divulgados no calendario de eventos do municipio.

PROGRAMA: 0014 - PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

ANO 2.022

PROGRAMA: 0019 - PROGRAMAS INTEGRADOS
2.123-Manutenção das Atividades  do departamento de Turismo.

Atividade mantida

PROGRAMA: 0094 - Promoção do turismo
1.120 - Construção de rua coberta

construção cobertura

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida

A Ação: Servidor Meta Física 6

Produto: Valor 7.000
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2.036 -Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional do Setor da Saúde

Servidores qualificados
OBJETIVO:  Atender despesas realizadas com promoção e/ou participação em cursos, seminários, reuniões, treinamentos e afins, para 

qualificação dos servidores e conselheiros.  

PROGRAMA: 0026 - Atençao Primária a Saúde

OBJETIVO:

Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades através de ações no âmbito 

individual e coletivo abrangendo a promoção,  proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos e a manutenção da saúde dos indivíduos, melhorando o bem estar da população em geral.

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS 2.022

Unidade de 

Medida AN O



A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 1.780.000

medicos, manutençao geral, serviços com deslocamento e despesas diversas necessarias p/ melhor atendimento a usuarios.

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 26.400

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 151.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 200.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 48.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 2.000

P Ação: equipamentos Meta Física 2

Produto: Valor 40.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 22.000

OE Ação:
Recurso 

Transferido
Meta Física 1

Produto: Valor 25.000
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 Visa atender despesas com programa de Agentes Comunitários de saúde e de combate a endemias, tais como: Pessoal e encargos, 

diarias, material de consumo, serviços de terçeiros, auxilio alimentação, equipamentos, etc.  

2.075  - Manutenção de Ações Voltadas à Saúde Bucal

Atividade mantida

OBJETIVO:  Visa atender despesas diversas com atividades voltadas a saude mental, tais como: Pessoal e encargos, diarias, material de consumo, 

serviços de terçeiros, auxilio alimentação, equipamentos, tratamentos, internações, etc.  

OBJETIVO:  Visa atender despesas diversas com a manutenção e atividades do conselho municipal de saúde. 

2.097 - Manutenção Primeira Infância Melhor

2.068 - Manutenção das atividades dos conselhos municipais

Atender despesas do departamento de saúde para atender o programa Mais Médicos.

OBJETIVO:  Visa atender despesas diversas com atividades voltadas a saude bucal, tais como: Pessoal e encargos, diarias, material de consumo, 

serviços de terçeiros, auxilio alimentação, equipamentos, etc.  

2.064 - Manutenção das atividades voltadas a saúde mental

Atividade mantida

2.074 - Manutenção do Atendimento de Agentes Comunitários de Saúde e de 

Agentes de Combate a Endemias

Atividade mantida
OBJETIVO:

OBJETIVO: Visa atender despesas com Implantação e manutenção do programa ESF-estratégia saúde familia e ESFQ para familias quilombolas, 

dando toda a estrutura necessaria para a execução do programa, despesas com pessoal, encargos patronais, diárias, material de 

consumo, equipamento e material permanente, serviços de terceiros, e outros .

OBJETIVO: Atender despesas do departamento da Saúde como, subsidios, diárias, pessoal e encargos, auxilios, consorcios, de custeio, 

de locomoção e transporte,   Serviços médicos e hopitalares, material de consumo, medicamentos, despesas com o conselhoserviços de terçeiros, manutenção da academia de saúde, e outros, etc.Despesas com a conservação e manutenção 

2.117 - Manutenção das Atividades Do Programa Mais médicos

Atividade mantida

aquisição de bens moveis e imoveis, Locação e aquisição de softwares para saúde pública, terceirização de serviços

OBJETIVO:

2.035 - Manutenção das Atividades da Saúde Pública

Atividade mantida

2.116 - Implantação e manutenção do programa ESF-estratégia saúde familia e 

ESFQ para quilombolas

Atividade mantida

1.124 - Reequipamento das Unidades de Atenção Primária e assistencia medica a 

populaçao

Unidade Reequipada
OBJETIVO:  Visa atender despesas com aquisições de bens moveis diversos necessarios para equipar e reequipar as unidades basicas de saude e 

secretaria de saude

Atividade mantida

Atividade mantida
OBJETIVO: Visa atender despesas em geral para Manutenção de Atividades pelo programa primeira infancia melhor, salarios, material e serviços 

de terceiros.

0.003 -  Transf. De Recursos a CONSÓRCIO DE SAÚDE

Recurso Transferido
OBJETIVO: Visa atender despesas com consorcios publicos atraves de contratos de rateios



P Ação: melhorias Meta Física 1

Produto: Valor 25.000

P Ação: equipamentos Meta Física 3

Produto: Valor 20.000

P Ação: un Meta Física 1

Produto: Valor 15.000

P Ação: un Meta Física 1

Produto: Valor 50.000

SUB-FUNÇÃO: 306- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

FUNÇÃO: 0010 - SAUDE

PROGRAMA: 0032 - Investimentos na Rede de Atenção à Saúde

OBJETIVO:
Promover a estruturação da rede de serviços públicos através da melhoria da infraestrutura e reequipamento de unidades de saúde, 

e rede de agua e modulos sanitarios domiciliares. 

1.125 - Melhorias e Expansão do Espaço Físico de Unidades Básicas de Saúde

Obra na UBS

OBJETIVO:  Visa atender despesas com melhorias, reformas, expansão, readequação e ampliação da UBS.  

1.114 -  Implantação de melhorias sanitarias domiciliares

construção de modulos sanitarios
OBJETIVO: Visa Atender as despesas com implantação e melhorias de banheiros domiciliares, atraves de recursos federais e proprios.

1.124 - Reequipamento das Unidades de Atenção Primária e assistencia medica a 

populaçao

saude reequipada

OBJETIVO: Visa adquirir equipamentos que se fizerem necessários aos trabalhos do Setor, como: móveis, veículos diversos, vans e ambulancias, 

gabinete dentario, equipamentos de alarme e segurança, eletrodometicos para cozinha, fotocopiadora, climatizadores de ambiente, 

camera fotografica digital, televisão e antena parbólica, central telefônica, equipamentos para fisioterapia, aparelhos para os 

consultorios médicos e odontológicos, mobiliario em geral, maquinas e equipamentos diversos, aparelho de emissão otoacústica, e 

outros bens moveis.  
1.089 - Sistema de abastecimento de água

comunidade atendida

OBJETIVO: Atender as despesas com implantação, ampliação e reforma de redes de agua para população do municipio, inclusive as obras em 

andamento.

A Ação: atividade Meta Física 1

Produto: Valor 5.000

PROGRAMA: 0026 - Atençao Primária a Saúde

OBJETIVO:

Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades através de ações no âmbito 

individual e coletivo abrangendo a promoção,  proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos e a manutenção da saúde dos indivíduos, melhorando o bem estar da população em geral.

2.037 - Manutenção do Programa de Nutrição Infantil

atividade mantida

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

OBJETIVO:  Visa atender o programa de nutrição infantil atraves de aquisição de alimentos e suplementos alimentares para as crianças 

necessitadas.  

FUNÇÃO: 0010 - SAUDE

SUB-FUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

OE Ação: convenio Meta Física 1

Produto: Valor 50.000
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0.002 - Apoio  Financeiro a Estabelecimentos de Saúde  (Subvenções, Auxílios ou 

Contribuições)
Entidade Apoiada

OBJETIVO:  Visa Atender as despesas com subvençoes, auxilios e contribuiçoes a entidades conveniadas

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

PROGRAMA: 0027 - Serviços de Atenção Especializada em Saúde

OBJETIVO:

Garantir de forma hierarquizada e regionalizada, o acesso da população aos serviços da atenção secundária à saúde, como apoio 

diagnóstico e terapêutico, especialidades médicas, diagnose, terapias, atenção hospitalar, bem como atendimentos em regime de 

urgência e emergência.



A Ação: atividade Meta Física 1

Produto: Valor 400.000

PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS
Unidade de 

Medida ANO

2.086 - Manutenção de Ações Especializadas de Saúde de Média e Alta 

Complexidade

Atividade Mantida
OBJETIVO:  Visa Atender as despesas com diversas ações em atendimentos especializados de saúde de média e alta complexidade, despesas 

medico/hospitalares, internações, consultas especializadas.

2.022

FUNÇÃO: 0010 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 304- VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TIP
O

 Visa Atender as despesas com subvençoes, auxilios e contribuiçoes a entidades conveniadas

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 60.000

P Ação: equipamentos Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS
Unidade de 

Medida ANO

OBJETIVO:

Implementar, manter e ampliar as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adotados para prevenção de 

doenças através de ações específicas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e proteção à saúde do 

trabalhador, combate a pandemias.

FUNÇÃO: 0010 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

2.136 -  Manutenção de Ações de Vigilância Sanitária

Atividade mantida

OBJETIVO:  Visa atender as despesas diversas necessarias para a manutenção das ações de Vigilância Sanitária, através de recursos, federais, 

estaduais e próprios, tais como: material de consumo, serviços de terçeiros, equipamentos permanentes, diárias, campanhas de 

vacinas, tratamento de agua, fiscalização, combate a endemias e outras.

PROGRAMA: 0030 - Vigilância em Saúde

2.022
TIP

O

Unidade de 

Medida ANO 2.022

PROGRAMA: 0032 - Investimentos na Rede de Atenção à Saúde

OBJETIVO:
Promover a estruturação da rede de serviços públicos através da melhoria da infraestrutura e reequipamento de unidades de saúde, 

e rede de agua e modulos sanitarios domiciliares. 

1.126 - Reequipamento da Vigilância em Saúde

unidade equiapada

OBJETIVO:  Visa atender as despesas diversas necessarias para equipar e reequipar o setor de Vigilância Sanitária, através de recursos, federais, 

estaduais e próprios, para melhor atender a demanda.

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 55.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 5.000
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TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

OBJETIVO: Visa atender as despesas para o combate e prevençao no enfrentamento ao coronavirus, para aquisiçao de epis, material de higiene e 

limpeza, de consumo, serviços de terçeiros, equipamentos permanentes, pessoal, serviços medicos e hospitalares e outras despesas 

necessarias para o combate a pandemia,  etc.

Unidade de 

Medida ANO 2.022

PROGRAMA: 0030 - Vigilância em Saúde

2.137 - Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica

OBJETIVO:

Implementar, manter e ampliar as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adotados para prevenção de 

doenças através de ações específicas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e proteção à saúde do 

trabalhador, combate a pandemias.

1.116 - Enfrentamento da pandemia do novo coronavirus (covid19)

Atividade mantida

Atividade mantida

OBJETIVO:  Visa atender as despesas diversas necessarias para a manutenção das ações de Vigilância epidemiologica, através de recursos, 

federais, estaduais e próprios, tais como: material de consumo, serviços de terçeiros, equipamentos permanentes, diárias, 

campanhas de vacinas, combate a dengue e outras.



FUNÇÃO: 0010 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 303 -  suporte Profilático e Terapêutico

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 98.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 20.000

2.022
TIP

O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS
Unidade de 

Medida AN O

Atividade mantida

OBJETIVO:  Despesas com Manutenção das atividades da Farmacia basica e compra de equipamentos necessarios para o atendimento a 

população 

PROGRAMA: 0031 - Assistência Farmcêutica à População

OBJETIVO:

Promover, proteger e recuperar a saúde, tanto individual como coletiva, por meio da aquisição, dispensação e distribuição gratuita de 

medicamentos e demais produtos profiláticos e terapêuticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da 

qualidade de vida da população  

2.135 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos 

Atividade mantida

FUNÇÃO: 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244- ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

OBJETIVO:  Visa atender despesas com programa de Farmácia Básica atraves de recursos da união, estado e proprio para aquisição dispensação 

e distribuição gratuita de medicamentos e demais produtos profiláticos e terapêuticos, fraldas geriatricas, despesas atraves de 

consorcio.  
2.139 - Manutenção de atividades da Farmacia Basica

P Ação: un. Meta Física 1

Produto: Valor 1.000

P Ação: predio Meta Física 1
Produto: Valor 5.000

P Ação: un. Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

A Ação: un. Meta Física 1

Produto: Valor 150.000

P Ação: familias Meta Física 10

Produto: Valor 50.000

P Ação: un. Meta Física 5

Produto: Valor 12.000
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PROGRAMA: 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

1.015 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Setor Social

equipamentos adquiridos
OBJETIVO: Visa adquirir equipamentos de informatica, climatizadores de ambiente, móveis, mobiliario em geral, equipamentos de copa e 

cozinha, máquina de costura, e veículo para Assistência Social, etc.  

OBJETIVO: Visa atender despesas para manutenção e execução do setor de habitação, como pessoal, distribuição de bens e serviços, diarias, 

locomoção, lei de auxilio a carentes e outros

1.017 -Construção e reforma de casa populares e modulos sanitarios

Familias atendidas

OBJETIVO: Visa construir e reformar casas e construção de modulos sanitários para familias carentes do municipio.  

OBJETIVO: Visa construir, reformar e ampliar pavilhões comunitários para as comunidades do município.  

PROGRAMA: 0059 - POLÍTICA HABITACIONAL
2.132 - Manutenção das atividades de sistema habitacional

atividade mantida

1.105 - Construção de prédio para o CRAS

predio
OBJETIVO: Visa construir um prédio para o funcionamento do CRAS, com recursos federais e contrapartida do municipio.  

1.092 - Construção e Reforma de Pavilhões Comunitários

Pavilhões

2.022

PROGRAMA: 0009 - EDIFICAÇÕES PUBLICAS
1.016 - Aquisição de terreno e Construção de Casa Mortuária

Terreno e construção
OBJETIVO: Visa aquisição de terreno e contrução de prédio para instalação de casa mortuária.

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O



A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 520.000

A Ação: Atividade Meta Física 0

Produto: Valor

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 23.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 60.000

A Ação: Servidor Meta Física 1

Produto: Valor 80.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 15.000

A Ação: un. Meta Física 1

Produto: Valor 15.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 2.000

A Ação: Servidor Meta Física 4

Produto: Valor 6.000
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2.046 - Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional da Assistencia Social

Servidores qualificados

OBJETIVO: Visa adquirir equipamentos, climatizadores de ambiente, móveis, mobiliario em geral, equipamentos de copa e cozinha, e materiais 

diversos, luz e serviços de terceiros, necessarios para a manutenção e conservaçao da casa mortuaria.  

2.068 - Manutenção das Atividades dos conselhos municipais

Atividade mantida

1.116 - Enfrentamento da pandemia do novo coronavirus covid19.

Atividade mantida

OBJETIVO:  Visa atender as despesas para o combate e prevençao no enfrentamento ao coronavirus, para aquisiçao de epis, material de higiene 

e limpeza, de consumo, serviços de terçeiros, equipamentos permanentes, pessoal e outras despesas necessarias para o atendimento 

a familias em vulnerabilidade social,  etc.

PROGRAMA: 0044 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

OBJETIVO:  Atender despesas com os conselhos municipais da assistencia social, tais como: infra estrutura, aquisiçao de equipamentos e 

materiais de consumo diversos, diarias, cursos, serviços de terceiros e outros

OBJETIVO: Visa atender despesas em geral para Manutenção das atividades de orientação e apoio sócio-familiar, programa PBFI, salarios, 

cursos, palestras, oficinas, diarias, bem como material e equipamentos para a realizaçao das atividades e manutenção do programa, 

etc .
2.119 - Manutenção das atividades do PBVA-SCFV

Atividade Mantida
OBJETIVO: Visa atender despesas em geral para Manutenção das atividades de orientação e apoio sócio-familiar do programa de fortalecimento 

de vinculos, salarios, cursos, palestras, oficinas, diarias, bem como material e equipamentos para a realizaçao das atividades e 

manutenção do programa, etc .

2.058 - Manutenção das atividades de orientação e apoio sócio-familiar

Atividade Mantida
OBJETIVO: Visa atender despesas em geral para Manutenção das atividades de orientação e apoio sócio-familiar, programa FEAS, despesas com 

aquisição de materiais e equipamentos permanentes e serviços terceirizados.

2.108 - Manutenção das Atividades do PBF I - Programa Bolsa Família

Atividade Mantida

OBJETIVO: Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente nos termos de Estatuto da Criança e Adolescente, através de ações 

diretas ou em convênio com órgãos estaduais e federais, todas as despesas necessarias para a manutenção e funcionamento do 

conselho tutelar.  
2.049 - Manutenção das Atividades do Bolsa Familia e Cadastro Único

Atividade Mantida
OBJETIVO: Visa atender despesas em geral para Manter o Programa Bolsa Família e Cadastro Único, despesas com conselho, e diarias e 

treinamentos, passagens e locomoção, material de consumo, equipamento permanente e serviços de terceiros   

2.047 - Manutenção das atividades da Ação Social

Atividade Mantida

OBJETIVO: Visa Atender despesas de Ação Social, como: material de consumo, remunerações, encargos sociais, diárias, serv.terceiros, salário 

família, auxilios, manter lei de auxílios a carentes, manutenção do prédio da assistência,  passagens e locomoção, materiais e serviços 

de distribuição gratuíta,  e outras

2.048 - Manutenção das atividades do Conselho Tutelar

Atividade Mantida

2.066 - Manutenção da casa mortuária

Atividade Mantida



FUNÇÃO: 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

P Ação: un. Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

FUNÇÃO: 0015 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451- INFRA ESTRUTURA URBANA

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

PROGRAMA: 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
2.071 - Manutenção das atividades do Fundo da criança e adolescente

Atividade Mantida
OBJETIVO: Visa atender despesas com atividades do fundo da infancia e adolescencia, com campanhas, palestras, treinamentos, diarias, 

despesas com o conselho e conselho tutelar, material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos permanentes e demais 

despesas necessarias.

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

P Ação: m Meta Física 50

Produto: Valor 20.000

P Ação: un. Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

P Ação: un. Meta Física 1

Produto: Valor 20.000

P Ação: metros Meta Física 50

Produto: Valor 20.000

P Ação: metros Meta Física 30

Produto: Valor 20.000

P Ação: un Meta Física 1

Produto: Valor 20.000

1.106 -Instalação de rede de agua e esgoto

rede de agua e esgoto

OBJETIVO: Visa atender despesas com Instalação nova de rede de agua e esgoto no municipio de jacuizinho, ampliação, etc

FUNÇÃO: 0015 - URBANISMO

2.063 - Manutenção e expansão de energia eletrica

manutençao e expansao de energia eletrica
OBJETIVO: Despesas com iluminação publica existente e ampliação de novas redes eletricas e pontos 

OBJETIVO: Visa atender despesas com aquisição de imóveis para executar o plano diretor, e atender as necessidades do Municipio de Jacuizinho, 

bem como desapropriações.

1.060 - Realizção de Obras de Iluminação Publica

iluminação publica

OBJETIVO: Visa atender despesas com Realizção de Obras de Iluminação Publica, tais como: ampliação, implantação,  etc.

1.020 -Construção restauração e/ou conservação de Pavimentação de vias 

públicas e Praça Municipal

Manutenção de ruas e praças

OBJETIVO: Visa contemplar as despesas de manutenção  e conservação das vias urbanas,  otimização do tráfego com a observância do trânsito 

seguro com a devida sinalização com pintura e placas, construção de passeios, infraestrutura da praça central e arredores, construção 

de calçadas,  canteiros quiosque e banheiro público.
1.075 -Aquisiçao de imoveis para execução do plano diretor

Imoveis adquiridos

PROGRAMA: 0058 - MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA
1.048 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS

Pavimentação de Ruas

OBJETIVO: Pavimentaçao e manutenção de ruas urbanas.

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

SUB-FUNÇÃO: 452- SERVIÇOS URBANOS

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

P Ação: un. Meta Física 1
Produto: Valor 10.000
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1.019 -Construção de galpão para garagem

galpão construido
OBJETIVO: Contrução e ampliação de um galpão para garagem de máquinas e veículos e instalação de almoxarifado, banheiros, cozinha, 

refeitorio e sala de treinamentos.  

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

PROGRAMA: 0009 - EDIFICAÇÕES PUBLICAS



P Ação: un. Meta Física 1

Produto: Valor 5.000

P Ação: un. Meta Física 2

Produto: Valor 20.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 700.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 80.000

SUB-FUNÇÃO: 782- TRANSPORTE RODOVIARIO

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

2.133 - Manutenção da rede de água municipal.

Atividade Mantida

OBJETIVO: Atender despesas dos Serviços Urbanos em manutenção das redes de água e poços artesianos, tais como: remunerações, encargos 

sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros e encargos, auxílios, rede de agua e esgoto, luz, etc... 

FUNÇÃO: 0026 - TRANSPORTE

OBJETIVO: Visa adquirir equipamentos para instalação de cozinha, refeitorio e sala de reuniões, aquisição de veiculo, etc.

2.050 - Manutenção das atividades de Serviços Urbanos.

Atividade Mantida
OBJETIVO: Atender despesas dos Serviços Urbanos, tais como: remunerações, encargos sociais, diárias, material de consumo, serviços de 

terceiros e encargos, auxílios, passagens e despesas com locomoção, iluminação publica, manutenção da frota de veiculos e máquinas 

dos serviços urbanos, rede de agua e esgoto, pavimentação ,aquisiçao de brita, instalação de tanque de combustivel, etc...  

OBJETIVO: Visa construir, reformar e ampliar pavilhões comunitários para as comunidades do município.  

PROGRAMA: 0057 - PLANEJAMENTO URBANOS
1.018 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os serviços 

urbanos
equipamento adquirido

1.092 - Construção e Reforma de Pavilhões Comunitários

Pavilhões

P Ação: Km Meta Física 30

Produto: Valor 98.000

P Ação: equipamento Meta Física 2

Produto: Valor 150.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 1.178.000

A Ação: Km Meta Física 3.000

Produto: Valor 100.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 80.000
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2.133 - Manutenção da rede de água municipal.

Atividade Mantida

OBJETIVO: Atender despesas dos Serviços no interior do municipio em manutenção das redes de água e poços artesianos, tais como: 

remunerações, encargos sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiros e encargos, auxílios, rede de agua e esgoto, luz, 

etc...  

OBJETIVO: Visa atender despesas do Setor de Obras e Viação, com remunerações, encargos sociais, auxilios, diárias, material de consumo, 

serviços de terceiros, manutenção geral de maquinas e equipamentos e estradas, pontes e bueiros, rede de água, aquisção de brita, 

etc...

2.052 - Melhoramento e conservação das Estradas Municipais

Estradas
OBJETIVO: Visa atender as despesas com manutenção e combustivel das máquinas usadas na conservação das estradas, pontes e bueiros, rede 

de agua, contratação de serviços tercerizados, etc. 

1.022 -Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Obras e 

Viação

Equipamento adquirido

OBJETIVO: Visa adquirir veiculos e maquinas, equipamentos e mobiliario diversos para o setor, aquisição de britador.

2.051 - Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Viação

Atividade mantida/ estradas

PROGRAMA: 0101 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
1.021 -Abertura, Ampliação, Melhoramentos e Conservação das Estradas. - CIDE 

e FEP
Estradas

OBJETIVO: Ampliar, melhorar e conservar as estradas municipais visando dar melhores condições de tráfego, incluindo-se no programa todas as 

obras necessárias, inclusive, pontes, pontilhões e bueiros, poliedricos e cascalho, combustivel.   

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022



P Ação:
Unidade de 

Medida
Meta Física 3

Produto: Valor 20.000

OE Ação: servidores Meta Física 190

Produto: Valor 260.000

OE Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 120.000

OE Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 320.000

OE Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 20.000

OE Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 326.600
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9.999 - Reserva de Contingencia

Reserva de Contingencia

OBJETIVO: Destina-se a cobertura de riscos fiscais e para servir de suporte para abertura de créditos adicionais e emendas individuais.

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingencia

0.001 - Manutenção dos Encargos e Dívidas

Atividade mantida

OBJETIVO: Visa atender despesas com encargos, juros e amortização de dividas, obrigações tributarias e contributivas, Pasep, Indenizações e 

restituições, sentenças judiciais, etc.

FUNÇÃO: 099 - Reserva de Contingencia
SUB-FUNÇÃO: 999- Reserva de Contingencia

OBJETIVO: Despesas com amortização, juros e encargos da divida publica

0.005 - Despesas com sentenças judiciais

Atividade mantida

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

2.102 -Manutenção do Plano de Seguridade Social dos Servidores

Servidores Atendidos

OBJETIVO:
Manter o Plano de Seguridade Social dos Servidores, que tem por finalidade a cobertura de despesas decorrentes de atendimento 

médico, ambulatorial e hospitalar dos atos de diagnostico e tratamento, e compreende as ações de medicina preventiva e curativa.

FUNÇÃO: 028 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida ANO 2.022

PROGRAMA: 0033 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR MUNICIPAL

FUNÇÃO: 009 - PREVIDENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 273- PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

2.062 - Manutenção e construção de pontes e pontilhoes

pontes e pontilhoes

OBJETIVO: Construir, melhorar, reparar e conservar as ponte e pontilhoes no municipio, visando dar melhores condições de tráfego, incluindo-se 

no programa todas as obras necessárias.   

PROGRAMA: 0020 - Construção e reforma de pontes e pontilhoes

OBJETIVO: Despesas detinadas para pagamentos de sentencas judiciais

0.004 - Despesas com divida publica

Atividade mantida



A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 700.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 5.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 5.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 25.000

A Ação: Atividade Meta Física 1

Produto: Valor 10.000

P Ação: equipamento Meta Física 5
Produto: Valor 15.000

P Ação: sanitarios Meta Física 1
Produto: Valor 5.000

P Ação: un. Meta Física 1
Produto: Valor 10.000

A Ação: servidor Meta Física 1
Produto: Valor 10.000

A Ação: servidor Meta Física 10
Produto: Valor 15.000

20TOTAL GERAL: 19.000.000,00R$                      

OBJETIVO: Atender despesas com pessoal e terceirização p/ elaboração de projetos, serviços de engenharia e arquitetura, entre outros 

PROGRAMA: 0044 - cursos de qualificação
2.002 - Manutenção da Qualificação profissional do  Legislativo

servidor qualificado

PROGRAMA: 0005 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1.109 -Elaboração de projetos elétricos, hidrosanitários e paisagisticos.

elaboração de projetos

OBJETIVO:   Dar condições aos Servidores e Vereadores de atualizar-se na sua área de atuação com a participação em cursos, seminários, fóruns 

treinamentos, congressos e afins

OBJETIVO: Destina-se a despesas com construção de sanitarios para a camara de vereadores.  

1.100 - Aquisição de Imóveis e construção, reforma ou ampliação de prédio para 

terreno e construção
OBJETIVO: Visa atender despesas com aquisição de terreno, construção, reforma ou ampliação do prédio para camara de vereadores.

1.001 -Aquisição de Equipamentos e  Material Permanente da Câmara

Equipamento adquirido
OBJETIVO: Destina-se a adquirir móveis, máquinas, equipamentos de informática, bibliografia, som, audio, video e foto, galeria.  

1.082 Construção de Sanitários

sanitarios construidos

2.125 - Manutenção da ouvidoria municipal e do portal de transparencia.

Atividade mantida

OBJETIVO: Promover a transparencia e divulgação dos atos oficiais, utilidade publica e institucionais de interesse do legislativo e municipes, 

através do portal de transparencia, e melhorar o atendimento, aproximar o atendimento online atraves  do setor de ouvidoria.

PROGRAMA: 0011 - ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: 0006 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
2.003 - Divulgação Oficial e Institucional do Legislativo.

Atividade mantida

OBJETIVO: Promover a divulgação dos Atos Oficiais de interesse do Legislativo, através de radio, jornal e internet.

OBJETIVO: Visa despesas na realização da jornada da mulher, material de consumo, serviços terceirizados, realização de conferencias, simposios, 

palestras, lanches, divulgação e outros.
2.074 - Manutenção das atividades Projeto Vereador Mirim

Atividade mantida

OBJETIVO: Visa desenvolver as atividades do Projeto Vereador Mirim, com reuniões em municípios da região com custeio de transporte, 

alimentação e outras.

2.001 - Manutençao dos serviços do legislativo

Atividade mantida

OBJETIVO: Destina-se as despesas do legislativo tais como subsídios, remunerações, encargos sociais, diárias, material de consumo, serviços de 

terceiros e encargos, auxilios, passagens e despesas com locomoção,  assessorias e conservação veículos, serviços de locomoção, 

plano de saude, etc.
2.124 - Manutenção das politicas publicas da mulher

Atividade mantida

TIP
O PROGRAMA/AÇÕES / PRODUTOS / OBJETIVOS

Unidade de 

Medida AN O 2.022

PROGRAMA: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

FUNÇÃO: 001 - LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031- AÇÃO LEGISLATIVA


