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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS    

ANEXO DE METAS FISCAISANEXO DE METAS FISCAISANEXO DE METAS FISCAISANEXO DE METAS FISCAIS    

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISMEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISMEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISMEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS    

    

Em atendimento ao que determina o § 2º, inciso II do artigo 4º da 

Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal fica apresentada a memória e metodologia de 

cálculo para obtenção dos valores dos anexos fiscais.  

    

PARÂMETROS PARÂMETROS PARÂMETROS PARÂMETROS E PROJEÇÕES FINANCEIRASE PROJEÇÕES FINANCEIRASE PROJEÇÕES FINANCEIRASE PROJEÇÕES FINANCEIRAS    

    

    
    

    

INFLAÇÃOINFLAÇÃOINFLAÇÃOINFLAÇÃO    

A estimativa para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), a projeção aumentou de 6,59% para 6,86% 

em 2022. Para 2023 a projeção do IPCA aumentou de 3,75% para 3,80%. 

Para 2024 as estimativas subiram de 3,15% para 3,20% e para 2025 as 
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projeções ficaram em 3,00%. A informação consta no Boletim Focus, 

pesquisa semanal do BC que traz as projeções de instituições para os 

principais indicadores econômicos. 

 

PIBPIBPIBPIB    

A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) manteve-se em 0,50% 

para 2022 e para 2023, em 1,30%. Assim como para 2024 a projeção se 

manteve em 2,00%, e para 2025, permanecendo em 2,00%. 

    

SELICSELICSELICSELIC 

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como 

principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente está 

mantida em 13,00% ao ano. Em 9,00% para 2023, ficando em 7,5% para 

2024 saiu de 6,00% para 6,50%, e também mantendo-se em 7,00% para 

2025. 

                                            DÓLARDÓLARDÓLARDÓLAR     

           A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar em 2022 

para a taxa de câmbio o valor caiu de R$ 5,30 para R$ 5,25. Para 2023 a 

projeção diminuiu de R$ 5,22 para R$ 5,20. Para o ano de 2024, a 

projeção permaneceu em R$ 5,20 assim como para ano de 2025 a 

projeção ficou em R$ 5,20. 

 

No preenchimento dos quadros fiscais foram adotados os 

seguintes parâmetros e projeções das políticas monetárias, financeiras, 

bem como as metas de inflação (IPCA-E), já conceituadas acima.  

VARIAVEIS   2023 2024 2025 

PIB anual Brasil (crescimento anual)   1,30% 2,00% 2,00% 

Inflação Média (% anual) projetada com 

base em índice oficial  3,80% 3,20% 3,00% 

Projeção do PIB do Estado do PA - R$ 

milhares 188.025 192.725 197.543 
Fonte: Boletim FOCUS/BC do Brasil/FAPESPA 



 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Avenida Getulio Vargas, 534, 2º andar – Centro – CEP: 68.617-000 – Cachoeira do Piriá – Pa 
Email: chefegabinetepmcp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim FOCUS/BC do Brasil/FAPESPA 

 

No tocante às Receitas Tributárias, a constante otimização das 

políticas de fiscalização e cobrança tributárias busca minimizar os 

efeitos da instabilidade na economia brasileira.  

 

Com relação às Receitas de Dívida Ativa, as ações propostas pela 

Procuradoria do Município e pela Subsecretaria de Tributos da Secretaria 

Municipal de Finanças tendem a resultar num grande incremento nesta 

receita.  

 

No que tange às transferências, estas têm sofrido as mesmas 

influências das Receitas Tributárias face a instabilidade que a economia 

brasileira vem sofrendo, contudo foi considerado o possível incremento 

provocado pela geração de novos pontos de comércio no Município. A 

exceção se dá em função das receitas derivadas do SUS, FNDE e 

FUNDEB, visto que a variação existente nas transferências ocorre por 

conta destas.  

 

 

Evolução do PIB do Pará 

Anos 

PIB Crescimento 

(em 1.000 reais) PIB 

2019 166.658.000 3,29 

2020 172.158.000 3,30 

2021 177.701.000 3,22 

2022 183.636.000 3,34 

2023 188.025.000 2,39 

2024 192.725.000 2,50 

2025 197.543.000 2,50 
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As demais receitas não têm comportamento regular e isto ocorre 

pelo fato de a maioria das receitas ser proveniente de convênios ou 

empréstimos regulamentados por contratos. É por conta disso que são 

considerados os contratos já firmados e não a série histórica.  

 

Em respeito ao princípio do equilíbrio orçamentário, tem-se 

buscado fazer com que as despesas variem na mesma proporção que as 

receitas. Além disso, vêm sendo adotadas medidas a fim de se reduzir o 

custeio e, consequentemente, desenvolver novas frentes para 

investimentos no Município. 

 

Para obtenção dos valores correntes, foram utilizados os dados 

dos balanços de 2020 e 2021, a previsão orçamentária para 2022 e as 

projeções 

para os exercícios de 2023 a 2025 considerando nestas projeções os 

índices de inflação e o PIB nos respectivos períodos.  

 

Os valores a preços constantes equivalem aos valores correntes 

expurgando os índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do 

valor atual. Assim, as metas anuais previstas para os três exercícios 

anteriores e os dois posteriores ao ano de referência utilizam os índices 

apresentados abaixo: 

 

Taxa Média de Inflação do Período 

Inflação Média (%anual) projetada c/ base em 

índice oficial de inflação  

 

2022022022023333    2020202022224444    2022022022025555    

3,80 3,20 3,00 

{ 1 + (Taxa de inflação Ano de referência / 

100) } 

1,0380 1,0320 1,0300 
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Inflação Média (%anual) apurada c/ base 

em índice oficial de inflação  

 

2020202021212121    2020202022222222    

4,52 6,86 

{ 1 + (Taxa de inflação Ano de referência / 

100) } 

1,0452 1,0686 

 

 

 A Despesa Primária corresponde ao total da despesa 

orçamentária, deduzidas as despesas com juros, encargos e 

amortização da dívida, com concessão de empréstimos com retorno 

garantido e com a aquisição de títulos de capital integralizado.  

 

 O Resultado Primário, por sua vez, procura medir o 

comportamento fiscal do Governo no período e é decorrente da 

diferença entre a Receita Primária e a Despesa Primária. Entende-se 

como Receita Primária a arrecadação de impostos, contribuições e 

outras receitas inerentes à função arrecadadora do Município excluindo-

se as receitas financeiras. Como Despesa Primária, as despesas 

orçamentárias do Governo no período, excluindo-se as despesas com 

dívidas financeiras.  

 

       Para o cálculo do Resultado Nominal é necessário chegarmos 

a Dívida Fiscal Líquida, que é a Dívida Consolidada Líquida mais Receita 

de Privatizações. A Dívida Consolidada Líquida leva sempre em 

consideração a Dívida Pública Consolidada menos o total do Ativo 

Financeiro, ou seja, a disponibilidade de caixa, as aplicações financeiras 

e os demais haveres. Com o objetivo de medir a evolução da Dívida 

Fiscal Líquida, o Resultado Nominal é obtido pela diferença entre o saldo 

da Dívida Fiscal Líquida do exercício em exame em relação ao saldo da 

Dívida Fiscal Líquida no período anterior ao de referência. 



ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00 

Descricão Valor Descricão Valor

Demandas Judiciais 0,00 - 0,00

Dívidas em Processo de 
Reconhecimento 0,00 - 0,00

Avais e Garantias Concedidas 0,00 - 0,00

Assunção de Passivos 0,00 - 0,00

Assistências Diversas 200.000,00 Abertura de Créditos Adicionais 200.000,00

Outros Passivos Contingentes 100.000,00 Abertura de Créditos Adicionais 100.000,00

SUBTOTAL 300.000,00 SUBTOTAL 300.000,00

  

Descrição Valor Descrição Valor 

Frustração de Arrecadação 100.000,00 Contingenciamento das Despesas 100.000,00

Restituição de Tributos a Maior 0,00 - 0,00

Discrepância de Projeções: 0,00 - 0,00

Outros Riscos Fiscais 0,00 - 0,00

SUBTOTAL 100.000,00 SUBTOTAL 100.000,00
TOTAL 400.000,00 TOTAL 400.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

Fonte:

CACHOEIRA DO PIRIÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO - RISCOS FISCAIS

2023

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS



AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º) R$ 1,00 

Valor Corrente (a) Valor Constante
% PIB

(a / PIB) x 100
% RCL

(a / RCL) x 100
Valor Corrente (b) Valor Constante

% PIB
(b / PIB) x 100

% RCL
(b / RCL) x 100

Valor Corrente (c) Valor Constante
% PIB

(c / PIB) x 100
% RCL

(b / RCL) x 100

Receita Total 76.695.010,35             73.871.108,24             39,29                    105,46                    80.529.760,87             78.015.621,00             40,48                    106,07                     84.537.726,91             82.075.463,02             41,55                    106,28                      

Receitas Primárias ( I ) 76.268.710,35             73.476.599,57             39,08                    104,89                    80.082.145,87             77.598.978,55             40,26                    105,50                     84.086.253,16             81.637.138,99             41,33                    105,71                      

    Receitas Primárias Correntes 71.858.710,35             69.228.044,65             36,82                    - 75.451.645,87             73.112.059,95             37,94                    - 79.224.228,16             76.916.726,37             38,94                    - 

         Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.026.500,00               1.952.312,14               1,04                      - 2.127.825,00               2.061.845,93               1,07                      - 2.234.216,25               2.169.141,99               1,10                      - 

         Contribuições 2.235.450,00               2.153.612,72               1,15                      - 2.347.222,50               2.274.440,41               1,18                      - 2.464.583,63               2.392.799,64               1,21                      - 

         Transferências Correntes 67.171.510,35             64.712.437,72             34,42                    - 70.530.085,87             68.343.106,46             35,46                    - 74.056.590,16             71.899.602,10             36,40                    - 

         Demais Receitas Primárias Correntes 425.250,00                  409.682,08                  0,22                      - 446.512,50                  432.667,15                  0,22                      - 468.838,13                  455.182,65                  0,23                      - 

    Receitas Primárias de Capital 4.410.000,00               4.248.554,91               2,26                      - 4.630.500,00               4.486.918,60               2,33                      - 4.862.025,00               4.720.412,62               2,39                      - 

Despesa Total 76.695.010,35             73.887.293,21             39,30                    105,48                    80.529.760,87             78.032.714,02             40,49                    106,09                     84.556.248,91             82.093.445,54             41,56                    106,30                      

Despesas Primárias ( II ) 76.053.460,35             73.269.229,62             38,97                    104,60                    79.856.133,37             77.379.974,19             40,15                    105,21                     83.848.940,04             81.406.737,90             41,21                    105,41                      

       Despesas Primárias Correntes 64.342.196,00             61.986.701,34             32,97                    - 67.559.305,79             65.464.443,60             33,97                    - 70.937.271,08             68.871.136,98             34,86                    - 

             Pessoal e Encargos Sociais 38.102.932,25             36.708.027,21             19,52                    - 40.008.078,86             38.767.518,27             20,12                    - 42.008.482,80             40.784.934,76             20,65                    - 

             Outras despesas Correntes 26.239.263,75             25.278.674,13             13,44                    - 27.551.226,94             26.696.925,33             13,85                    - 28.928.788,28             28.086.202,22             14,22                    - 

       Despesas Primárias de Capital 11.711.264,36             11.282.528,28             6,00                      - 12.296.827,57             11.915.530,59             6,18                      - 12.911.668,95             12.535.600,92             6,35                      - 

       Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias -                                    -                                    -                            -                                    -                                    -                            - -                                    -                                    -                            - 

Resultado Primário (III) = ( I - II ) 215.250,00                  207.369,94                  0,11                      0,30                         226.012,50                  219.004,36                  0,11                      0,30                         237.313,13                  230.401,09                  0,12                      0,30                          

     Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) 248.650,48                  239.547,67                  0,13                      - 261.083,00                  252.987,41                  0,13                      - 274.137,15                  266.152,58                  0,13                      - 

     Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) 11.550,00                    11.127,17                    0,01                      - 12.127,50                    11.751,45                    0,01                      - 12.733,88                    12.362,99                    0,01                      - 

Resultado Nominal (VI) = (III + (IV – V)) 452.350,48                  435.790,44                  0,23                      0,62                         474.968,00                  460.240,31                  0,24                      0,63                         498.716,40                  484.190,68                  0,25                      0,63                          

Dívida Pública Consolidada 102.822,47                  99.058,25                    0,05                      0,14                         107.963,59                  104.615,88                  0,05                      0,14                         113.361,77                  110.059,97                  0,06                      0,14                          

Dívida Consolidada Líquida (1.993.149,19)            (1.920.182,26)            (1,02)                   (2,74)                      (2.092.806,65)            (2.027.913,42)            (1,05)                   (2,76)                       (2.197.446,98)            (2.133.443,67)            (1,08)                   (2,76)                       

Receitas Primárias advindas de PPP (IV) -                                    -                                    0,00 0,00 -                                    -                                    0,00 0,00 -                                    -                                    0,00 0,00

Despesas Primárias geradas por PPP (V) -                                    -                                    0,00 0,00 -                                    -                                    0,00 0,00 -                                    -                                    0,00 0,00

Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) -                                    -                                    0,00 0,00 -                                    -                                    0,00 0,00 -                                    -                                    0,00 0,00

Fonte: Focus BC/Fapespa/Relatórios da LRF

CACHOEIRA DO PIRIÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS 

I - METAS ANUAIS
2023

ESPECIFICAÇÃO
2023 2024 2025



AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, § 2º, inciso I) R$ 1,00 

Valor (c)=(b-a) % (c/a)x100

Receita Total 69.588.390,33           39,16          123,13   80.638.409,27           45,38          105,37           11.050.018,94          15,88           

Receitas Primárias (I) 69.211.840,33           38,95          122,46   79.957.056,43           45,00          104,48           10.745.216,10          15,53           

Despesa Total 69.945.588,31           39,36          123,76   78.609.102,43           44,24          102,72           8.663.514,12            12,39           

Despesas Primárias (II) 69.234.588,31           38,96          98,98     77.633.618,63           43,69          101,44           8.399.030,32            12,13           

Resultado Primário ( I - II ) (22.747,98)               (0,01)          (0,04)    2.323.437,80            1,31            3,04              2.346.185,78            (10.313,82)  

Resultado Nominal 404.687,34               0,23            0,72       1.487.553,70            0,84            1,94              1.082.866,36            267,58          

Dívida Pública Consolidada 97.926,16                 0,06            0,17       97.926,16                 0,06            0,13              -                               -                   

Dívida Consolidada Líquida (1.898.237,32)          (1,07)          (3,36)    (1.898.237,32)          (1,07)          (2,48)            -                               -                   

Variação

Fonte: Focus BC/Fapespa/ Relatórios da LRF

CACHOEIRA DO PIRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2023

ESPECIFICAÇÃO
Metas Previstas 

em 2021
% PIB % RCL

Metas Realizadas 
em 2021

% PIB % RCL



AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II) R$ 1,00 

2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 %

Receita Total 71.140.261,27                80.638.409,27                13,35       73.426.867,00              (8,94)         76.678.210,35              4,43          80.512.120,87              5,00        84.537.726,91              5,00        

Receitas Primárias ( I ) 70.701.825,95                79.957.056,43                13,09       73.036.867,00              (8,65)         76.268.710,35              4,42          80.082.145,87              5,00        84.086.253,16              5,00        

Despesa Total 71.730.913,79                78.609.102,43                9,59         73.042.867,00              (7,08)         76.695.010,35              5,00          80.529.760,87              5,00        84.556.248,91              5,00        

Despesas Primárias ( II ) 71.019.144,09                77.633.618,63                9,31         72.431.867,00              (6,70)         76.053.460,35              5,00          79.856.133,37              5,00        83.848.940,04              5,00        

Resultado Primário (III) = ( I - II ) (317.318,14)                  2.323.437,80                  (832,21)  605.000,00                   (73,96)       215.250,00                   (64,42)      226.012,50                   5,00        237.313,13                   5,00        

Resultado Nominal 121.117,18                     1.487.553,70                  1.128,19 830.809,98                   (44,15)       452.350,48                   (45,55)      474.968,00                   5,00        498.716,40                   5,00        

Dívida Pública Consolidada 33.721.021,20                97.926,16                       (99,71)     97.926,16                     -                  102.822,47                   5,00          107.963,59                   5,00        113.361,77                   5,00        

Dívida Consolidada Líquida 18.254.496,81                (1.898.237,32)                (110,40)  (1.898.237,32)             -                  (1.993.149,19)             5,00          (2.092.806,65)             5,00        (2.197.446,98)             5,00        

2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 %

Receita Total 68.200.806,51                77.151.176,11                13,12       68.713.145,24              (10,94)       73.871.108,24              7,51          78.015.621,00              5,61        82.075.463,02              5,20        

Receitas Primárias ( I ) 67.780.486,96                76.499.288,59                12,86       68.348.181,73              (10,66)       73.476.599,57              7,50          77.598.978,55              5,61        81.637.138,99              5,20        

Despesas Total 68.767.053,77                75.209.627,28                9,37         68.353.796,56              (9,12)         73.887.293,21              8,10          78.032.714,02              5,61        82.093.445,54              5,20        

Despesas Primárias ( II ) 68.084.693,79                74.276.328,58                9,09         67.782.020,40              (8,74)         73.269.229,62              8,10          77.379.974,19              5,61        81.406.737,90              5,20        

Resultado Primário (III) = ( I - II ) (304.206,83)                  2.222.960,01                  (830,74)  566.161,33                   (74,53)       207.369,94                   (63,37)      219.004,36                   5,61        230.401,09                   5,20        

Resultado Nominal 116.112,72                     1.423.223,98                  1.125,73 777.475,18                   (45,37)       435.790,44                   (43,95)      460.240,31                   5,61        484.190,68                   5,20        

Dívida Pública Consolidada 32.327.697,44                93.691,31                       (99,71)     91.639,68                     (2,19)         99.058,25                     8,10          104.615,88                   5,61        110.059,97                   5,20        

Dívida Consolidada Líquida 17.500.236,61                (1.816.147,46)                (110,38)  (1.776.377,80)             (2,19)         (1.920.182,26)             8,10          (2.027.913,42)             5,61        (2.133.443,67)             5,20        

ESPECIFICAÇÃO
VALORES A PREÇOS CONSTANTES

Fonte: Focus BC/Fapespa/ Relatórios da LRF

CACHOEIRA DO PIRIÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2023

ESPECIFICAÇÃO
VALORES A PREÇOS CORRENTES



AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art 4º, § 2º, inciso III) R$ 1,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 % 2020 % 2019 %
Patrimônio/Capital -                                 -                      (24.099.985,73)          100,00             (6.345.380,80)             100,00             

Reservas -                                 -                      -                                  -                      -                                   -                      

Resultado Acumulado -                                 -                      -                                  -                      -                                   -                      

TOTAL -                                 -                      (24.099.985,73)          100,00             (6.345.380,80)             100,00             

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 % 2020 % 2019 %
Patrimônio -                                 -                      -                                  -                      -                                   -                      

Reservas -                                 -                      -                                  -                      -                                   -                      

Resultado Acumulado -                                 -                      -                                  -                      -                                   -                      

TOTAL -                                 -                      -                                  -                      -                                   -                      

Fonte: Focus BC/Fapespa/ Relatórios da LRF

CACHOEIRA DO PIRIÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2023

REGIME PREVIDENCIÁRIO



AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III) R$ 1,00 

RECEITAS
REALIZADAS

2021 2020 2019

RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE 
ATIVOS (I) -                               -                               -                                    

Alienação de Bens Móveis -                               -                               -                                    

Alienação de Bens Imóveis -                               -                               -                                    

Alienação de Bens Intangíveis -                               -                               -                                    

Rendimentos de Aplicações Financeiras -                               -                               -                                    

DESPESAS
EXECUTADAS

2021 2020 2019

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO 
DE ATIVOS (II) -                               -                               -                                    

DESPESAS DE CAPITAL -                               -                               -                                    

Investimentos -                               -                               -                                    

Inversões Financeiras -                               -                               -                                    

Amortização/Refinanciamento da Dívida -                               -                               -                                    
DESPESAS DECORRENTES DOS REGIMES DE 
PREVIDÊNCIA -                               -                               -                                    

   Regime Geral de Previdência Social -                               -                               -                                    

   Regime Próprio de Previdência dos Servidores -                               -                               -                                    

SALDO FINANCEIRO                                                                           2021 2020 2019

VALOR (III) -                               -                               -                                    

CACHOEIRA DO PIRIÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2023

Fonte: Focus BC/Fapespa/ Relatórios da LRF



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019 2020 2021

RECEITAS CORRENTES (I) 4.097.221,75 3.419.326,43 3.387.446,77
Receita de Contribuições dos Segurados 1,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 1,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 1,00 0,00 0,00

    Receita de Contribuições Patronais 182.368,88 400.000,00 200.000,00
Civil 182.368,88 200.000,00 200.000,00

Ativo 182.368,88 200.000,00 200.000,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 200.000,00 0,00

Ativo 0,00 200.000,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 402.024,85 500.000,00 444.542,86
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 402.024,85 500.000,00 444.542,86

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 3.512.827,02 2.519.326,43 2.742.903,91
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)
1

0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 3.512.827,02 2.519.326,43 2.742.903,91

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I +III-II) 4.097.221,75 3.419.326,43 3.387.446,77

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019 2020 2021

ADMINISTRAÇÃO (V) 309.396,25 313.100,00 211.116,61

Despesas Correntes 306.133,75 309.800,00 204.816,61

Despesas de Capital 3.262,50 3.300,00 6.300,00

PREVIDÊNCIA (VI) 374.823,37 380.376,43 747.057,49

Benefícios - Civil 374.774,75 380.276,43 386.947,16
Aposentadorias 257.904,48 260.000,00 260.000,00

Pensões 116.870,27 120.276,43 126.947,16

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 48,62 100,00 360.110,33
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 48,62 100,00 360.110,33

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 684.219,62 693.476,43 958.174,10

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2 3.413.002,13 2.725.850,00 2.429.272,67

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019 2020 2021
VALOR 0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2019 2020 2021
VALOR 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2019 2020 2021
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00 0,00 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS 2019 2020 2021

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 0,00

Outro Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019 2020 2021

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (XI + XIV) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2019 2020 2021

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII +XIII) 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (X I- XIV)2 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS 2019 2020 2021
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00

Fonte: Relatorios da LRF/Balanço IPASECAP
NOTA:

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa 

empenhada (no 6º bimestre).

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO

PLANO FINANCEIRO

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas 

previdenciárias do período de apuração.



AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art 4º, § 12º, inciso V) R$ 1,00 
COMPENSAÇÃO

2023 2024 2025

IPTU Impostos
Contribuinte Carente do 

Municipio 6.500,00 5.500,00 5.000,00
Recadastramento 

Imobiliário
ISS Impostos

Empresas e 
Profissionais Liberais 5.000,00 4.500,00 4.000,00

Cobrança da 
Divida Ativa 

Isenção em Caráter Geral Impostos IPTU 800,00 800,00 800,00
Inscrição e 

Execução de ALVARAS DE 
LICENCIAMENTO Taxas

Empresas e 
Profissionais Liberais 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Atualização de 
Plantas e Valores

17.300,00 15.800,00 14.800,00TOTAL
Fonte: 

CACHOEIRA DO PIRIÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2023

TRIBUTO MODALIDADE
SETORES / 

PROGRAMA / 
BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA



AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art 4º, § 2º, inciso V) R$ milhares
EVENTO VALOR PREVISTO 2023

Aumento Permanente da Receita 100.000,00
( - ) Transferências Constitucionais 0,00
( - ) Transferências ao FUNDEB 0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) 100.000,00
Redução Permanente de Despesa ( II ) 0,00
Margem Bruta ( III ) = ( I + II ) 100.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta ( IV ) 50.000,00

Novas DOCC 50.000,00
Novas DOCC geradas por PPP 0,00

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = ( III - IV ) 50.000,00

CACHOEIRA DO PIRIÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2023

Fonte:



R$ 1,00 

Realizadas Realizadas
2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025

RECEITAS CORRENTES 64.676.815,01 79.473.295,27 59.580.874,41 69.241.867,00 72.283.960,35 75.898.158,37 79.693.066,29 

Receita Tributária 2.536.504,07 1.481.543,20 1.029.775,59 1.930.000,00 2.026.500,00 2.127.825,00 2.234.216,25 

Impostos 2.529.971,89 1.414.464,40 664.783,29 1.580.000,00 1.659.000,00 1.741.950,00 1.829.047,50 

Taxas 6.532,18 67.078,80 354.992,30 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 

Contribuições de Melhoria 10.000,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 

Receita de Contribuições 665.119,41 3.296.219,32 3.464.095,29 2.529.000,00 2.235.450,00 2.347.222,50 2.464.583,63 

Contribuições Sociais 54.311,31 2.942.903,91 3.064.095,29 2.129.000,00 2.235.450,00 2.347.222,50 2.464.583,63 

Contribuições Econômicas - - - 

Demais contribuições 610.808,10 353.315,41 400.000,00 400.000,00 

Receita Patrimonial 438.515,32 681.352,84 376.550,00 540.000,00 567.000,00 595.350,00 625.117,50 

Aplicações Financeiras 438.435,32 681.352,84 376.550,00 390.000,00 409.500,00 429.975,00 451.473,75 

Outras Receitas Patrimoniais 80,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 

Receita Agropecuária - - - 

Receita Industrial - - - 

Receita de Serviços 357.197,98 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 

Transferências Correntes 59.972.507,74 73.427.733,74 54.067.708,60 63.972.867,00 67.171.510,35 70.530.085,87 74.056.590,16 

Cota-Parte do FPM 42.555.946,29 25.441.634,98 17.576.941,00 24.500.000,00 25.725.000,00 27.011.250,00 28.361.812,50 

Cota-Parte do ICMS 4.320.182,30 5.294.055,46 4.000.000,00 5.200.000,00 5.460.000,00 5.733.000,00 6.019.650,00 

Cota-Parte do IPVA 286.439,48 200.000,00 310.000,00 325.500,00 341.775,00 358.863,75 

Cota-Parte do ITR 1.341,76 1.000,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 

Transferências da LC 87/1996 - - - 

Transferências da LC nº 61/1989 - - - 

Transferências do FUNDEB 13.096.379,15 28.401.600,33 26.365.730,44 26.051.867,00 27.354.460,35 28.722.183,37 30.158.292,54 

Outras Transferências Correntes 14.002.661,73 5.924.037,16 7.861.000,00 8.254.050,00 8.666.752,50 9.100.090,13 

Outras Receitas Correntes 1.064.168,47 586.446,17 285.546,95 255.000,00 267.750,00 281.137,50 295.194,38 

Multa e Juros de Mora - - - 

Indenizações e Restituições 1.054.039,03 152.601,10 255.546,95 255.000,00 267.750,00 281.137,50 295.194,38 

Demais Receitas Correntes 10.129,44 433.845,07 30.000,00 - - - - 

RECEITAS DE CAPITAL 6.463.446,26 1.165.114,00 10.364.713,90 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 4.862.025,00 

TOTAL DAS RECEITAS
2023

ESPECIFICAÇÕES
Estimadas



Operações de crédito - - - 

Amortização de empréstimos - - - 

Alienações de Bens - - - - - - - 

      Receitas de Alienação de Investimentos Temporários - - - 

      Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes - - - 

      Outras Alienações de Bens - - - 

Transferência de Capital 6.463.446,26 1.165.114,00 10.364.713,90 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 4.862.025,00 

Convênios 6.463.446,26 1.165.114,00 10.364.713,90 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 4.862.025,00 

Outras Transferências de Capital - - - 

Outras Receitas de Capital - - - 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.642.560,35 - - 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 3.642.560,35 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 

DEDUÇÕES - - - - - - - 

Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEB - - - 

TOTAL 74.782.821,62 80.638.409,27 69.945.588,31 73.442.867,00 76.695.010,35 80.529.760,87 84.556.248,91 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA* 64.622.503,70 76.530.391,36 56.516.779,12 67.112.867,00 70.048.510,35 73.550.935,87 77.228.482,66 

* Receita total subtraindo-se as Contribuições sociais, Receitas de capital, Receitas Intra-orçamentárias Correntes e Deduções para a formação do FUNDEB 



     Pará                                   LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades                                                                                           

     Governo Municipal de Cachoeira do Piriá                                                                 Página : 001                                                     

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

     Órgão: 01 - Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá                                                                                                                       

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 01 - Legislativa                                                                                                                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 031 - Ação Legislativa                                                                                                                                  

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0001 - Ação Legislativa.                                                                                                                               

                              Agilizar o cumprimento das atribuições constituicionais do Poder Legislativo, assim como ampliar o                                              

                              acesso aos processos legislativos e suas tramitações.                                                                                           

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1001 - Const.reforma, ampliac de proprios publicos do legislativo                                                                    

                              Descrição:        Agilizar o cumprimento  das atribuições constituicionais do Poder Legislativo,                                                

                                                assim como ampliar o acesso aos processos legislativos e suas tramitações.                                                    

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2001 - Manutenção do Legislativo Municipal                                                                                           

                              Descrição:        Agilizar o cumprimento  das atribuições constituicionais do Poder Legislativo,                                                

                                                assim como ampliar o acesso aos processos legislativos e suas tramitações.                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2002 - Manutenção do controle interno do Legislativo                                                                                 

                              Descrição:        Agilizar o cumprimento  das atribuições constituicionais do Poder Legislativo,                                                

                                                assim como ampliar o acesso aos processos legislativos e suas tramitações.                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2003 - Encargos com Publicidade                                                                                                      

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

     Órgão: 02 - Prefeitura Municipal                                                                                                                                         

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 04 - Administração                                                                                                                                            

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 091 - Defesa da Ordem Jurídica                                                                                                                          

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

EQUIPE
Carimbo



     Pará                                   LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades                                                                                           

     Governo Municipal de Cachoeira do Piriá                                                                 Página : 002                                                     

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2006 - Manutenção das atividades de procuradoria                                                                                     

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 122 - Administração Geral                                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1002 - Aquisição de imóveis                                                                                                          

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito                                                                                            

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2005 - Encargos com publiciadade e ações Educativas                                                                                  

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2008 - Manut Secret de administração finanças e planejamento                                                                         

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2010 - Encargos com publicidade                                                                                                      

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2011 - Manutenção da Secretaria de Governo                                                                                           

EQUIPE
Carimbo



     Pará                                   LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades                                                                                           

     Governo Municipal de Cachoeira do Piriá                                                                 Página : 003                                                     

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                gabinete afim de  proporcionar  condições  adequadas  de trabalho e promover a                                                

                                                qualificação continuada dos  recursos  humanos  e  modernização  do sistema de                                                

                                                informação para melhoria  do  desempenho  funcional  e  operacional  do  setor                                                

                                                público através de  ações  governamentais  de natureza legal e institucional e                                                

                                                veiculação em meios de comunicação.                                                                                           

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 123 - Administração Financeira                                                                                                                          

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2115 - Modernização do Setor Tributário                                                                                              

                              Descrição:        Modernização do Setor Tributário                                                                                              

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 124 - Controle Interno                                                                                                                                  

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2117 - Manutenção do Sistema de Controle Interno                                                                                     

                              Descrição:        Manutenção do sistema de Controle Interno                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 125 - Normalização e Fiscalização                                                                                                                       

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2007 - Manutenção das atividades da Controladoria                                                                                    

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação                                                                                                                          

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            
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     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2118 - Informatização das Secretarias Municipais                                                                                     

                              Descrição:        Informatização das Secretarias Municipais                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 06 - Segurança Pública                                                                                                                                        

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 122 - Administração Geral                                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2009 - Implantação da guarda municipal e patrimonial                                                                                 

                              Descrição:        Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 13 - Cultura                                                                                                                                                  

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 392 - Difusão Cultural                                                                                                                                  

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0009 - Administração Cultural.                                                                                                                         

                              Preservar o patrimônio  cultural,  material  e  imaterial,  considerando  interesse  público  e  a                                              

                              diversidade cultural                                                                                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2061 - Manutenção da Secretaria Cultura, Turismo e Lazer                                                                             

                              Descrição:        Preservar o patrimônio  cultural, material e imaterial, considerando interesse                                                

                                                público e a diversidade cultural.                                                                                             

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2062 - Apoio as Manifestações Culturais, Religiosas e Civicas                                                                        

                              Descrição:        Preservar o patrimônio  cultural, material e imaterial, considerando interesse                                                

                                                público e a diversidade cultural.                                                                                             

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 695 - Turismo                                                                                                                                           

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0010 - Incentivo ao Turismo.                                                                                                                           
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     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              Incentivar a atração  de  turistas  afim de explorar o grande pontencial do Município movimentando                                              

                              mais o setor econômico.                                                                                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2063 - Apoio as Atividades de Turismo e Lazer                                                                                        

                              Descrição:        Incentivar a atração  de  turistas  afim  de  explorar  o grande pontencial do                                                

                                                Município movimentando mais o setor econômico.                                                                                

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 15 - Urbanismo                                                                                                                                                

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 122 - Administração Geral                                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1013 - Construção, reforma e manut. de proprios publicos                                                                             

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos.                                                                                 

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2084 - Manutenção Sec.de Obras urbanismo e Saneamento                                                                                

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana                                                                                                                            

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1025 - Obras de Infra estrutura urbana                                                                                               

                              Descrição:        Melhorar as condições    de    segurança,    mobilidade,   trafegabilidade   e                                                

                                                acessibilidade da população.                                                                                                  

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0031 - Ampliação, Desenvolvimento e Crescimento de Area Urbana.                                                                                        

                              Necessidades de ampliação atendendo ao crescimento urbano da população.                                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1024 - Aquisição e Desapropriação de Imoveis                                                                                         
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     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              Descrição:        Necessidades de ampliação atendendo ao crescimento urbano da população.                                                       

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 452 - Serviços Urbanos                                                                                                                                  

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0017 - Ampliar o Sistema de Limpeza pública e Coleta de Lixo                                                                                           

                              Melhorar a coleta de resíduos sólidos e a gestão ambiental do lixo no Município.                                                                

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1026 - Aquisição de Equipamentos, Veiculos e Maquinas                                                                                

                              Descrição:        Melhorar a coleta  de  resíduos  sólidos  e  a  gestão  ambiental  do  lixo no                                                

                                                Município.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2089 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Domiciliar                                                        

                              Descrição:        Melhorar a coleta  de  resíduos  sólidos  e  a  gestão  ambiental  do  lixo no                                                

                                                Município.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário                                                                                                                             

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0035 - Ampliação de vias Urbanas.                                                                                                                      

                              Oferecer uma infraestrutura  melhor  possibilitando a manutenção e o melhor aproveitamento da orla                                              

                              fluvial.                                                                                                                                        

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1019 - Ampliação e Conservação de Vias Urbanas                                                                                       

                              Descrição:        Melhorar as condições  de salubridade, mobilidade, trafegabilidade e segurança                                                

                                                da população urbana, efetivando melhor aproveitamento e desenvolvimento do uso                                                

                                                consciente para deslocamento,   contribuindo   para   o   desenvolvimento   do                                                

                                                socioeconomico, cultural e o bem-estar da população.                                                                          

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 813 - Lazer                                                                                                                                             

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0028 - Edificações Públicas.                                                                                                                           

                              Realização de ações  contínuas envolvendo manutenção, reforma, adequação, restauração e construção                                              

                              de prédios públicos.                                                                                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1011 - Construção, Manutenção e Reforma de Pracas e Jardins Publicas                                                                 

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                
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     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                                                restauração e construção de prédios públicos.                                                                                 

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 16 - Habitação                                                                                                                                                

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 482 - Habitação Urbana                                                                                                                                  

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0030 - Planejamento e Estrutura Urbana.                                                                                                                

                              Melhorar as condições de segurança, mobilidade, trafegabilidade e acessibilidade da população.                                                  

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1015 - Construção de Casas Populares                                                                                                 

                              Descrição:        Melhorar as condições    de    segurança,    mobilidade,   trafegabilidade   e                                                

                                                acessibilidade da população.                                                                                                  

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 17 - Saneamento                                                                                                                                               

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                                                                                                                          

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0016 - Abastecimento de Água.                                                                                                                          

                              Implantar e aprimorar   a  manutenção  de  sistemas  e  microsistemasde  abastecimentos  de  água,                                              

                              melhorando o saneamento básico em prol de uma qualidade de vida melhor na saúde da população.                                                   

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2088 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto                                                                       

                              Descrição:        Implantar e aprimorar    a    manutenção   de   sistemas   e   microsistemasde                                                

                                                abastecimentos de água,   melhorando  o  saneamento  básico  em  prol  de  uma                                                

                                                qualidade de vida melhor na saúde da população.                                                                               

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0026 - Expansão do Atendimento de Água.                                                                                                                

                              Implantar e aprimorar  a  manutenção  de  sistemas  e  microsistemas  de  abastecimentos  de água,                                              

                              melhorando o saneamento básico em prol de uma qualidade de vida melhor na saúde da população.                                                   

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1017 - Construção e Expansão de Rede de Abastecimento de Agua                                                                        

                              Descrição:        Implantar e aprimorar   a   manutenção   de   sistemas   e   microsistemas  de                                                

                                                abastecimentos de água,   melhorando  o  saneamento  básico  em  prol  de  uma                                                

                                                qualidade de vida melhor na saúde da população.                                                                               

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0032 - Drenagem de Água na Área Urbana.                                                                                                                
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     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              Realizar ampliação e a manutenção do sistema de drenagem pluviométrica no município.                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1020 - Drenagem de Aguas Pluviais                                                                                                    

                              Descrição:        Realizar ampliação e  a  manutenção  do  sistema  de drenagem pluviométrica no                                                

                                                município.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1021 - Implant e Manut de Sistema de Saneamento Basico-Esgoto                                                                        

                              Descrição:        Realizar ampliação e  a  manutenção  do  sistema  de drenagem pluviométrica no                                                

                                                município.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0033 - implantação de Aterro Sanitário na Área Urbana e Rural                                                                                          

                              Necessidades da implantação  de  área destinada a tratamento do lixo urbano para melhorar a gestão                                              

                              ambiental no Município.                                                                                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1023 - Implantação do Aterro Sanitario                                                                                               

                              Descrição:        Necessidades da implantação de área destinada a tratamento do lixo urbano para                                                

                                                melhorar a gestão ambiental no Município.                                                                                     

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0060 - Saneamento Geral na Zona Rural e Urbana.                                                                                                        

                              Otimização na implantação  dos  serviços,  na  qualidade  e  quantidade  disponível,  bem como dos                                              

                              recursos aportados.                                                                                                                             

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1030 - Implantação e Manutenção de Melhorias Sanitarias                                                                              

                              Descrição:        Implantar e aprimorar    a    manutenção   de   sistemas   e   microsistemasde                                                

                                                abastecimentos de água,   melhorando  o  saneamento  básico  em  prol  de  uma                                                

                                                qualidade de vida melhor na saúde da população.                                                                               

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 18 - Gestão Ambiental                                                                                                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 122 - Administração Geral                                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0021 - Administração da Secretaria de Meio Ambiente.                                                                                                   

                              Ações e políticas  destinadas  ao setor do meio ambiente, elaborando projetos, estudos e parcerias                                              

                              para melhorar a qualidade do meio ambiente.                                                                                                     

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2068 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente                                                                                     
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     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              Descrição:        Ações e políticas  destinadas  ao setor do meio ambiente, elaborando projetos,                                                

                                                estudos e parcerias para melhorar a qualidade do meio ambiente.                                                               

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 20 - Agricultura                                                                                                                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 122 - Administração Geral                                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2065 - Manutenção da Secretaria de agricultura                                                                                       

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 605 - Abastecimento                                                                                                                                     

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2066 - Manutenção de Mercados, Abatedouros e Feiras                                                                                  

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0020 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola.                                                                                                            

                              Apoio à diversificação  da  agropecuária e da agricultura incentivando a agricultura familiar como                                              

                              meio de produção auto-sustentável.                                                                                                              

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1009 - Aquisição de maquinas, equipamentos e veículos                                                                                

                              Descrição:        Apoio à diversificação   da  agropecuária  e  da  agricultura  incentivando  a                                                

                                                agricultura familiar como meio de produção auto-sustentável.                                                                  

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2067 - Apoio ao pequeno produtor rural                                                                                               

                              Descrição:        Apoio à diversificação   da  agropecuária  e  da  agricultura  incentivando  a                                                

                                                agricultura familiar como meio de produção auto-sustentável.                                                                  

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         
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     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0028 - Edificações Públicas.                                                                                                                           

                              Realização de ações  contínuas envolvendo manutenção, reforma, adequação, restauração e construção                                              

                              de prédios públicos.                                                                                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1008 - Construção, ampliação e reforma de abatedouros, mercados e feiras                                                             

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos.                                                                                 

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária                                                                                                                 

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0020 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola.                                                                                                            

                              Apoio à diversificação  da  agropecuária e da agricultura incentivando a agricultura familiar como                                              

                              meio de produção auto-sustentável.                                                                                                              

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2113 - Apoio a Agricultura Familiar                                                                                                  

                              Descrição:        Apoio a Agricultura  Familiar  tem  como  objetivo  proporcionar a inclusão da                                                

                                                produção familiar no  mercado  institucional  de  alimentos e, em especial, na                                                

                                                alimentação escolar                                                                                                           

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2114 - Apoio a Psicultura                                                                                                            

                              Descrição:        Apoio à Piscicultura   tem,  entre  seus  propósitos,  incentivar  a  produção                                                

                                                agropecuaria e a  geração de renda para as comunidades locais através da pesca                                                

                                                e criação de peixes.                                                                                                          

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 25 - Energia                                                                                                                                                  

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 752 - Energia Elétrica                                                                                                                                  

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0027 - Expansão do Atendimento com Energia Elétrica.                                                                                                   

                              Melhoria da qualidade dos sistemas de iluminação pública, expansão e remodelagens tecnológicas dos                                              

                              pontos de iluminação,  para  favorecer  a  seguranca,  o  turismo,  o  comércio e o lazer noturno,                                              

                              contribuindo para a evolucao social, cultural e econômica da população.                                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1016 - Construção e Expansão de Rede de Energia Eletrica                                                                             

                              Descrição:        Melhoria da qualidade   dos   sistemas   de  iluminação  pública,  expansão  e                                                

                                                remodelagem tecnológicas dos pontos de iluminação, para favorecer a segurança,                                                
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                                                o turismo, o  comércio e o lazer noturno, contribuindo para a evolução social,                                                

                                                cultural e econômica da população.                                                                                            

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2087 - Manutenção do sistema de Iluminação Publica                                                                                   

                              Descrição:        Melhoria da qualidade   dos   sistemas   de  iluminação  pública,  expansão  e                                                

                                                remodelagem tecnológicas dos pontos de iluminação, para favorecer a segurança,                                                

                                                o turismo, o  comércio e o lazer noturno, contribuindo para a evolução social,                                                

                                                cultural e econômica da população.                                                                                            

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 26 - Transporte                                                                                                                                               

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 122 - Administração Geral                                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0029 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.                                                                                                

                              Renovação constantes de   ferramentas  operacionais,  buscando  melhores  condições  de  trabalho,                                              

                              qualificação e modernização da frota para melhor eficiência de ações na prestação de serviços.                                                  

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2085 - Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos                                                                               

                              Descrição:        Renovação constantes de  ferramentas operacionais, buscando melhores condições                                                

                                                de trabalho, qualificação  e  modernização  da frota para melhor eficiência de                                                

                                                ações na prestação de serviços.                                                                                               

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário                                                                                                                             

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0028 - Edificações Públicas.                                                                                                                           

                              Realização de ações  contínuas envolvendo manutenção, reforma, adequação, restauração e construção                                              

                              de prédios públicos.                                                                                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2086 - Manutenção e Reforma do Terminal Rodoviario Municipal                                                                         

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos.                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0036 - Estradas Vicinais                                                                                                                               

                              Melhorar as condições  de  salubridade, segurança, mobilidade, trafegabilidade e acessibilidade da                                              

                              população, tornando mais  eficiente  o  escoamento  da  produção,  contribuindo para o fomento e o                                              

                              progresso do desenvolvimento socio-economico do Município.                                                                                      
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     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1018 - Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros                                                                   

                              Descrição:        Melhorar as condições de salubridade, segurança, mobilidade, trafegabilidade e                                                

                                                acessibilidade da população, tornando mais eficiente o escoamento da produção,                                                

                                                contribuindo para o  fomento  e o progresso do desenvolvimento socio-economico                                                

                                                do Município.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0062 - Gestão da Politica de Transporte.                                                                                                               

                              Promover a melhoria  da  mobilidade urbana, da acessibilidade universal, da qualidade de vida e do                                              

                              acesso aos serviços básicos.                                                                                                                    

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2107 - Manutenção da Secretaria de Transportes                                                                                       

                              Descrição:        Promover a melhoria  da  mobilidade  urbana,  da  acessibilidade universal, da                                                

                                                qualidade de vida e do acesso aos serviços básicos.                                                                           

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2112 - Implantação e Manutenção da Central de Gerenciamento da Frota de Veiculos                                                     

                              Descrição:        Implantação e manutenção da Central de Gerenciamento da Frota de Veiculos                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 784 - Transporte Hidroviário                                                                                                                            

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0058 - Infraestrutura Urbana e Rural Comum Finalistico.                                                                                                

                              Oferecer melhor infraestrutura  de  transporte  para  possibilitar  a  integração entre as regiões                                              

                              potencializando o fluxo  de veículos entre os pontos do Município e ainda proporcionar a segurança                                              

                              e o escoamento da produção com a abertura, manutenção de vias, construção de pontes e trapiches.                                                

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1010 - Construção, Manutenção e Reformas de Pontes e Trapiches                                                                       

                              Descrição:        Oferecer melhor infraestrutura  de  transporte  para possibilitar a integração                                                

                                                entre as regiões  potencializando  o  fluxo  de  veículos  entre  os pontos do                                                

                                                Município e ainda  proporcionar  a  segurança e o escoamento da produção com a                                                

                                                abertura, manutenção de vias, construção de pontes e trapiches.                                                               

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 27 - Desporto e Lazer                                                                                                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 812 - Desporto Comunitário                                                                                                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0011 - Incentivo ao Desporto Amador                                                                                                                    
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                              Proporcionar gratuitamente atividades  esportivas,  culturais  e de lazer à comunidade, através do                                              

                              esporte como inclusão  social,  abrangendo crianças, adolescentes no período extra classe, além de                                              

                              jovens, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais.                                                                                   

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2064 - Apoio ao Desporto Amador                                                                                                      

                              Descrição:        Proporcionar gratuitamente atividades  esportivas,  culturais  e  de  lazer  à                                                

                                                comunidade, através do  esporte  como  inclusão  social,  abrangendo crianças,                                                

                                                adolescentes no período  extra  classe,  além  de  jovens,  adultos,  idosos e                                                

                                                pessoas com necessidades especiais.                                                                                           

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0028 - Edificações Públicas.                                                                                                                           

                              Realização de ações  contínuas envolvendo manutenção, reforma, adequação, restauração e construção                                              

                              de prédios públicos.                                                                                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1012 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Ginasios Poliesportivo                                                             

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos.                                                                                 

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1014 - Construção e Manutenção de Estadio Poliesportivo                                                                              

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos.                                                                                 

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0063 - Gestão da Politica de Desporto e Lazer                                                                                                          

                              Promoção e defesa dos direitos humanos, com foco no amparo à família por meio de ações voltadas ao                                              

                              esporte e lazer.                                                                                                                                

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2108 - Manutenção da Secretaria de Esportes                                                                                          

                              Descrição:        Promoção e defesa  dos direitos humanos, com foco no amparo à família por meio                                                

                                                de ações voltadas ao esporte e lazer.                                                                                         

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 28 - Encargos Especiais                                                                                                                                       

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna                                                                                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0004 - Administração Financeira                                                                                                                        

                              Assegurar a manutenção  das  atividades  gerais,  adquirir bens e servicos para o gabinete afim de                                              
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                              proporcionar condições adequadas  de  trabalho  e  promover a qualificação continuada dos recursos                                              

                              humanos e modernização   do  sistema  de  informação  para  melhoria  do  desempenho  funcional  e                                              

                              operacional do setor  público  através de ações governamentais de natureza legal e institucional e                                              

                              veiculação em meios de comunicação.                                                                                                             

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 0002 - Pagamento de dividas contratadas                                                                                              

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                gabinete afim de  proporcionar  condições  adequadas  de trabalho e promover a                                                

                                                qualificação continuada dos  recursos  humanos  e  modernização  do sistema de                                                

                                                informação para melhoria  do  desempenho  funcional  e  operacional  do  setor                                                

                                                público através de  ações  governamentais  de natureza legal e institucional e                                                

                                                veiculação em meios de comunicação.                                                                                           

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais                                                                                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0004 - Administração Financeira                                                                                                                        

                              Assegurar a manutenção  das  atividades  gerais,  adquirir bens e servicos para o gabinete afim de                                              

                              proporcionar condições adequadas  de  trabalho  e  promover a qualificação continuada dos recursos                                              

                              humanos e modernização   do  sistema  de  informação  para  melhoria  do  desempenho  funcional  e                                              

                              operacional do setor  público  através de ações governamentais de natureza legal e institucional e                                              

                              veiculação em meios de comunicação.                                                                                                             

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 0001 - Contribuição ao Pasep                                                                                                         

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                gabinete afim de  proporcionar  condições  adequadas  de trabalho e promover a                                                

                                                qualificação continuada dos  recursos  humanos  e  modernização  do sistema de                                                

                                                informação para melhoria  do  desempenho  funcional  e  operacional  do  setor                                                

                                                público através de  ações  governamentais  de natureza legal e institucional e                                                

                                                veiculação em meios de comunicação.                                                                                           

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

     Órgão: 03 - Fundo Municipal de Educação                                                                                                                                  

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 12 - Educação                                                                                                                                                 

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 122 - Administração Geral                                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0018 - Ensino Fundamental.                                                                                                                             

                              Proporcionar um atendimento  de qualidade aos alunos, visando a formação básica de modo que possam                                              

                              ter um processo  de  ensino  e  aprendizagem  cada  vez  mais  eficaz  com  auxílio de professores                                              
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                              capacitados que poderá  organizano  ensino  fundamental,  as  disciplinas  da  matriz curricular e                                              

                              implementação de atividades múltiplas.                                                                                                          

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2012 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação                                                                                

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2013 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação                                                                                     

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2019 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação                                                                               

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição                                                                                                                            

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0025 - Alimentação Escolar.                                                                                                                            

                              Atender as necessidade  nutricionais  dos  alunos  em  sua  permanência  na escola ajudando para o                                              

                              crescimento, desenvolvimento, aprendizagem  e  rendimento  escolar, promover a formação de hábitos                                              

                              alimentares saudáveis.                                                                                                                          

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2026 - Manutenção do Programa Mernda Escolar - PNAE                                                                                  

                              Descrição:        Atender as necessidade  nutricionais  dos  alunos em sua permanência na escola                                                

                                                ajudando para o   crescimento,   desenvolvimento,  aprendizagem  e  rendimento                                                

                                                escolar, promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.                                                                

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2027 - Manutenção do Programa Mernda Escolar-Agricultura Familiar-PNAE                                                               

EQUIPE
Carimbo



     Pará                                   LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades                                                                                           

     Governo Municipal de Cachoeira do Piriá                                                                 Página : 016                                                     

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              Descrição:        Atender as necessidade  nutricionais  dos  alunos em sua permanência na escola                                                

                                                ajudando para o   crescimento,   desenvolvimento,  aprendizagem  e  rendimento                                                

                                                escolar, promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.                                                                

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2028 - Manutenção do Programa Mernda Escolar-Quilombolas-PNAC                                                                        

                              Descrição:        Atender as necessidade  nutricionais  dos  alunos em sua permanência na escola                                                

                                                ajudando para o   crescimento,   desenvolvimento,  aprendizagem  e  rendimento                                                

                                                escolar, promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.                                                                

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                                                                                                                                

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0005 - Administração Geral da Secretaria e Capacitação.                                                                                                

                              Qualificação progressiva de docentes e servidores da educação.                                                                                  

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2024 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos                                                                                

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                gabinete afim de  proporcionar  condições  adequadas  de trabalho e promover a                                                

                                                qualificação continuada dos  recursos  humanos  e  modernização  do sistema de                                                

                                                informação para melhoria  do  desempenho  funcional  e  operacional  do  setor                                                

                                                público através de  ações  governamentais  de natureza legal e institucional e                                                

                                                veiculação em meios de comunicação.                                                                                           

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0018 - Ensino Fundamental.                                                                                                                             

                              Proporcionar um atendimento  de qualidade aos alunos, visando a formação básica de modo que possam                                              

                              ter um processo  de  ensino  e  aprendizagem  cada  vez  mais  eficaz  com  auxílio de professores                                              

                              capacitados que poderá  organizano  ensino  fundamental,  as  disciplinas  da  matriz curricular e                                              

                              implementação de atividades múltiplas.                                                                                                          

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2014 - Manutenção do Programa PDDE                                                                                                   

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2015 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE                                                                                      

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                
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                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2016 - Apoio ao Programa de Transporte Escolar - FNDE                                                                                

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2017 - Apoio ao Transporte Escolar - Estado                                                                                          

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2018 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF                                                                            

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2020 - Manutenção do Programa Caminhos da Escola                                                                                     

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2021 - Programa de Apoio ao Ensino Fundamental                                                                                       

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                
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                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0064 - Investimentos em Educação.                                                                                                                      

                              Realização de ações  contínuas envolvendo manutenção, reforma, adequação, restauração e construção                                              

                              de prédios públicos de educação.                                                                                                                

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1003 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Escolares                                                             

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos.                                                                                 

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 362 - Ensino Médio                                                                                                                                      

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0059 - Ensino Médio.                                                                                                                                   

                              Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos.                                                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2022 - Programa de Apoio ao Ensino Médio                                                                                             

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos.                                                                          

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 365 - Educação Infantil                                                                                                                                 

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0022 - Educação Infantil.                                                                                                                              

                              Oferecer educação infantil  gratúita  nas  creches  e  localidades  que  apresentem demandas deste                                              

                              serviço, proporcionando um atendimento mais amplo e de melhor qualidade para que todas as crianças                                              

                              tenham direito ao  lazer,  atenção  individual,ambiente acochegante, seguro e estimulante, contato                                              

                              com a natureza, higiene, uma alimentação sadia e atenção necessária que a idade requer.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2023 - Programa de Apoio ao Ensino Infantil                                                                                          

                              Descrição:        Oferecer educação infantil  gratúita  nas creches e localidades que apresentem                                                

                                                demandas deste serviço,  proporcionando  um atendimento mais amplo e de melhor                                                

                                                qualidade para que   todas  as  crianças  tenham  direito  ao  lazer,  atenção                                                

                                                individual,ambiente acochegante, seguro e estimulante, contato com a natureza,                                                

                                                higiene, uma alimentação sadia e atenção necessária que a idade requer.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0064 - Investimentos em Educação.                                                                                                                      
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                              Realização de ações  contínuas envolvendo manutenção, reforma, adequação, restauração e construção                                              

                              de prédios públicos de educação.                                                                                                                

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1028 - Construção, Manutenção, Ampliação e Reforma de Creches-FME                                                                    

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos de educação.                                                                     

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                      

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0018 - Ensino Fundamental.                                                                                                                             

                              Proporcionar um atendimento  de qualidade aos alunos, visando a formação básica de modo que possam                                              

                              ter um processo  de  ensino  e  aprendizagem  cada  vez  mais  eficaz  com  auxílio de professores                                              

                              capacitados que poderá  organizano  ensino  fundamental,  as  disciplinas  da  matriz curricular e                                              

                              implementação de atividades múltiplas.                                                                                                          

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2025 - Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendimento do EJA                                                              

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

     Órgão: 04 - Fundo Municipal de Saúde                                                                                                                                     

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 10 - Saúde                                                                                                                                                    

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 122 - Administração Geral                                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0005 - Administração Geral da Secretaria e Capacitação.                                                                                                

                              Qualificação progressiva de docentes e servidores da educação.                                                                                  

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2041 - Manutenção da Secretaria de Saúde                                                                                             

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                gabinete afim de  proporcionar  condições  adequadas  de trabalho e promover a                                                

                                                qualificação continuada dos  recursos  humanos  e  modernização  do sistema de                                                

                                                informação para melhoria  do  desempenho  funcional  e  operacional  do  setor                                                

                                                público através de  ações  governamentais  de natureza legal e institucional e                                                

                                                veiculação em meios de comunicação.                                                                                           
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                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0006 - Administração Geral do Fundo Mun. de Saude e Capacitação.                                                                                       

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos, melhorar a administração e                                              

                              orientação para melhor atendimento a população na área da saúde.                                                                                

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2042 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde                                                                                        

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das  atividades  gerais,  adquirir  bens  e  servicos,                                                

                                                melhorar a administração  e  orientação para melhor atendimento a população na                                                

                                                área da saúde.                                                                                                                

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2043 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos                                                                                

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das  atividades  gerais,  adquirir  bens  e  servicos,                                                

                                                melhorar a administração  e  orientação para melhor atendimento a população na                                                

                                                área da saúde.                                                                                                                

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2044 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                                                                     

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das  atividades  gerais,  adquirir  bens  e  servicos,                                                

                                                melhorar a administração  e  orientação para melhor atendimento a população na                                                

                                                área da saúde.                                                                                                                

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 301 - Atenção Básica                                                                                                                                    

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0007 - Edificações Publicas, Aquisição de Veiculos e Capacitação.                                                                                      

                              Realização de ações  contínuas envolvendo manutenção, reforma, adequação, restauração e construção                                              

                              de prédios públicos.                                                                                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1006 - Const.Amplia,Refor,Equipam,Aparel e Manut Prop Públicos de Saúde                                                              

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos.                                                                                 

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0008 - Investimentos em Saúde.                                                                                                                         

                              Realização de ações  contínuas envolvendo manutenção, reforma, adequação, restauração e construção                                              

                              de prédios públicos de saúde.                                                                                                                   

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1029 - Implantação Equipam Mantenção de Unidades Básicas de Saúde-UBS                                                                
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                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos de saúde.                                                                        

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1031 - Programa de Requalificação de UBS-Ampliação                                                                                   

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos de saúde.                                                                        

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1032 - Programa Estrut Rede de Serviços de Atenção Bsica de Saúde                                                                    

                              Descrição:        Ampliar o acesso  da população aos servicos básicos de saúde, garantindo ações                                                

                                                de promoção, proteção  e  recuperação  de  saúde.  Promover  o  atendimento da                                                

                                                população dentro das  estratégias  de  saúde da família em conformidade com as                                                

                                                prioridades estabelecidas pelas   equipes   de   saúde   nas   suas  áreas  de                                                

                                                abrangência. Promover ações  de  prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir                                                

                                                oferta de insumos de medicamentos básicos.                                                                                    

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0012 - Programas de Atenção Basica de Saude.                                                                                                           

                              Ampliar o acesso  da  população  aos  servicos  básicos  de  saúde,  garantindo ações de promoção,                                              

                              proteção e recuperação  de  saúde.  Promover  o atendimento da população dentro das estratégias de                                              

                              saúde da família  em conformidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde nas suas                                              

                              áreas de abrangência.  Promover  ações  de prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir oferta de                                              

                              insumos de medicamentos básicos.                                                                                                                

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2045 - Manutenção do Programa de Atenção Básica-PAB União                                                                            

                              Descrição:        Ampliar o acesso  da população aos servicos básicos de saúde, garantindo ações                                                

                                                de promoção, proteção  e  recuperação  de  saúde.  Promover  o  atendimento da                                                

                                                população dentro das  estratégias  de  saúde da família em conformidade com as                                                

                                                prioridades estabelecidas pelas   equipes   de   saúde   nas   suas  áreas  de                                                

                                                abrangência. Promover ações  de  prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir                                                

                                                oferta de insumos de medicamentos básicos.                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2046 - Manutenção do Programa Saúde Bucal-SB                                                                                         

                              Descrição:        Ampliar o acesso  da população aos servicos básicos de saúde, garantindo ações                                                

                                                de promoção, proteção  e  recuperação  de  saúde.  Promover  o  atendimento da                                                

                                                população dentro das  estratégias  de  saúde da família em conformidade com as                                                

                                                prioridades estabelecidas pelas   equipes   de   saúde   nas   suas  áreas  de                                                

                                                abrangência. Promover ações  de  prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir                                                

                                                oferta de insumos de medicamentos básicos.                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         
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                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2047 - Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ                                                              

                              Descrição:        Ampliar o acesso  da população aos servicos básicos de saúde, garantindo ações                                                

                                                de promoção, proteção  e  recuperação  de  saúde.  Promover  o  atendimento da                                                

                                                população dentro das  estratégias  de  saúde da família em conformidade com as                                                

                                                prioridades estabelecidas pelas   equipes   de   saúde   nas   suas  áreas  de                                                

                                                abrangência. Promover ações  de  prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir                                                

                                                oferta de insumos de medicamentos básicos.                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2048 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários-ACS                                                                            

                              Descrição:        Ampliar o acesso  da população aos servicos básicos de saúde, garantindo ações                                                

                                                de promoção, proteção  e  recuperação  de  saúde.  Promover  o  atendimento da                                                

                                                população dentro das  estratégias  de  saúde da família em conformidade com as                                                

                                                prioridades estabelecidas pelas   equipes   de   saúde   nas   suas  áreas  de                                                

                                                abrangência. Promover ações  de  prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir                                                

                                                oferta de insumos de medicamentos básicos.                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2049 - Manutenção do Programa Saúde da Familia- SF                                                                                   

                              Descrição:        Ampliar o acesso  da população aos servicos básicos de saúde, garantindo ações                                                

                                                de promoção, proteção  e  recuperação  de  saúde.  Promover  o  atendimento da                                                

                                                população dentro das  estratégias  de  saúde da família em conformidade com as                                                

                                                prioridades estabelecidas pelas   equipes   de   saúde   nas   suas  áreas  de                                                

                                                abrangência. Promover ações  de  prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir                                                

                                                oferta de insumos de medicamentos básicos.                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2054 - Manutenção do TFD`S                                                                                                           

                              Descrição:        Ampliar o acesso  da população aos servicos básicos de saúde, garantindo ações                                                

                                                de promoção, proteção  e  recuperação  de  saúde.  Promover  o  atendimento da                                                

                                                população dentro das  estratégias  de  saúde da família em conformidade com as                                                

                                                prioridades estabelecidas pelas   equipes   de   saúde   nas   suas  áreas  de                                                

                                                abrangência. Promover ações  de  prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir                                                

                                                oferta de insumos de medicamentos básicos.                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2056 - Manutenção do CEO-Cebtro de Especialidades Odontologicas                                                                      

                              Descrição:        Ampliar o acesso  da população aos servicos básicos de saúde, garantindo ações                                                

                                                de promoção, proteção  e  recuperação  de  saúde.  Promover  o  atendimento da                                                

                                                população dentro das  estratégias  de  saúde da família em conformidade com as                                                
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                                                prioridades estabelecidas pelas   equipes   de   saúde   nas   suas  áreas  de                                                

                                                abrangência. Promover ações  de  prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir                                                

                                                oferta de insumos de medicamentos básicos.                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                             

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0012 - Programas de Atenção Basica de Saude.                                                                                                           

                              Ampliar o acesso  da  população  aos  servicos  básicos  de  saúde,  garantindo ações de promoção,                                              

                              proteção e recuperação  de  saúde.  Promover  o atendimento da população dentro das estratégias de                                              

                              saúde da família  em conformidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde nas suas                                              

                              áreas de abrangência.  Promover  ações  de prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir oferta de                                              

                              insumos de medicamentos básicos.                                                                                                                

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2055 - Manutenção do Samu                                                                                                            

                              Descrição:        Ampliar o acesso  da população aos servicos básicos de saúde, garantindo ações                                                

                                                de promoção, proteção  e  recuperação  de  saúde.  Promover  o  atendimento da                                                

                                                população dentro das  estratégias  de  saúde da família em conformidade com as                                                

                                                prioridades estabelecidas pelas   equipes   de   saúde   nas   suas  áreas  de                                                

                                                abrangência. Promover ações  de  prevenção em saúde bucal, aumentar e garantir                                                

                                                oferta de insumos de medicamentos básicos.                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0013 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.                                                                                            

                              Manter e qualificar o sistema de atendimento às urgências e emergências, atendimento ambulatorial,                                              

                              serviços de apoio   diagnósticos,   serviçosespecializados,  samu,internação  hospitalar,  clínica                                              

                              cirúrgica e transporte depacientes aos municípios de referência de alta e média complexidade.                                                   

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2053 - Manutenção do Programa AIH/MACA teto Municipal                                                                                

                              Descrição:        Manter e qualificar  o  sistema  de  atendimento  às  urgências e emergências,                                                

                                                atendimento ambulatorial, serviços        de        apoio        diagnósticos,                                                

                                                serviçosespecializados, samu,internação hospitalar,    clínica   cirúrgica   e                                                

                                                transporte depacientes aos   municípios   de   referência   de  alta  e  média                                                

                                                complexidade.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2111 - Implantação do Protocolo de Regulação de Consultas e Exames Especializados                                                    

                              Descrição:        Implantação do Protocolo  de Regulação de Consultas e Exames Especializados no                                                

                                                sentudo de disponibilizar  informações  sobre  a  oferta de consultas e exames                                                

                                                especializados. Controlar as  agendas  dos profissionais de saúde. Controlar o                                                

                                                fluxo dos usuários no sistema - solicitação, agendamento e atendimento.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         
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           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico                                                                                                                 

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0014 - Assistencia Farmaceutica.                                                                                                                       

                              Melhorar o acesso da população aos procedimentos de assistência farmacêutica básica.                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2050 - Manutenção do Programa Farmaceutica Basica                                                                                    

                              Descrição:        Melhorar o acesso  da  população aos procedimentos de assistência farmacêutica                                                

                                                básica.                                                                                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária                                                                                                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0015 - Vigilância em Saúde.                                                                                                                            

                              Desenvolver um conjunto  de  medidas  capazes  de  equacionar,  diminuir  ou  previnir os riscos à                                              

                              saúde,além de intervir  nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo, ambiente                                              

                              de trabalho, produção  e  circulação  de  bens,  e da prestação de servicos de interesse da saúde,                                              

                              promover ações para prevenir e controlar doenças e agravos à saúde.                                                                             

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2057 - Manutenção do Programa Vigilancia Sanitária-Piso Fixo                                                                         

                              Descrição:        Desenvolver um conjunto de medidas capazes de equacionar, diminuir ou previnir                                                

                                                os riscos à  saúde,além  de  intervir  nos problemas sanitários decorrentes do                                                

                                                meio ambiente, incluindo, ambiente de trabalho, produção e circulação de bens,                                                

                                                e da prestação de servicos de interesse da saúde, promover ações para prevenir                                                

                                                e controlar doenças e agravos à saúde.                                                                                        

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica                                                                                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0015 - Vigilância em Saúde.                                                                                                                            

                              Desenvolver um conjunto  de  medidas  capazes  de  equacionar,  diminuir  ou  previnir os riscos à                                              

                              saúde,além de intervir  nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo, ambiente                                              

                              de trabalho, produção  e  circulação  de  bens,  e da prestação de servicos de interesse da saúde,                                              

                              promover ações para prevenir e controlar doenças e agravos à saúde.                                                                             

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2058 - Manutenção do programa de Vigilancia Saúde-Piso Fixo                                                                          

                              Descrição:        Desenvolver um conjunto de medidas capazes de equacionar, diminuir ou previnir                                                

                                                os riscos à  saúde,além  de  intervir  nos problemas sanitários decorrentes do                                                

                                                meio ambiente, incluindo, ambiente de trabalho, produção e circulação de bens,                                                

                                                e da prestação de servicos de interesse da saúde, promover ações para prevenir                                                

                                                e controlar doenças e agravos à saúde.                                                                                        

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         
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                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2059 - Incentivos Pontuais para Ações,Serv de Vigilancias em Saúde-IPVS                                                              

                              Descrição:        Desenvolver um conjunto de medidas capazes de equacionar, diminuir ou previnir                                                

                                                os riscos à  saúde,além  de  intervir  nos problemas sanitários decorrentes do                                                

                                                meio ambiente, incluindo, ambiente de trabalho, produção e circulação de bens,                                                

                                                e da prestação de servicos de interesse da saúde, promover ações para prevenir                                                

                                                e controlar doenças e agravos à saúde.                                                                                        

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                                                                                                                          

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0016 - Abastecimento de Água.                                                                                                                          

                              Implantar e aprimorar   a  manutenção  de  sistemas  e  microsistemasde  abastecimentos  de  água,                                              

                              melhorando o saneamento básico em prol de uma qualidade de vida melhor na saúde da população.                                                   

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2060 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                                                                

                              Descrição:        Implantar e aprimorar    a    manutenção   de   sistemas   e   microsistemasde                                                

                                                abastecimentos de água,   melhorando  o  saneamento  básico  em  prol  de  uma                                                

                                                qualidade de vida melhor na saúde da população.                                                                               

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 17 - Saneamento                                                                                                                                               

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                                                                                                                          

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0016 - Abastecimento de Água.                                                                                                                          

                              Implantar e aprimorar   a  manutenção  de  sistemas  e  microsistemasde  abastecimentos  de  água,                                              

                              melhorando o saneamento básico em prol de uma qualidade de vida melhor na saúde da população.                                                   

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1007 - Construção de Abastecimento de Agua                                                                                           

                              Descrição:        Implantar e aprimorar    a    manutenção   de   sistemas   e   microsistemasde                                                

                                                abastecimentos de água,   melhorando  o  saneamento  básico  em  prol  de  uma                                                

                                                qualidade de vida melhor na saúde da população.                                                                               

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

     Órgão: 05 - Fundo Municipal de Assistência                                                                                                                               

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 08 - Assistência Social                                                                                                                                       

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 122 - Administração Geral                                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0039 - Assistencia Social Geral                                                                                                                        
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                              Prevenção de situações  de  risco  por  meio  desenvolvimento  de  potencialidades  e aquisições e                                              

                              fortalecinmento de víinculos  familiares e comunitáarios, redução da vulnerabilidade social,riscos                                              

                              sociais, sociabilidade, situações  de isolamento, direitos sociosassistenciais, proteção à familia                                              

                              e identificação de  violação  de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de  portadores  de                                              

                              deficiências.                                                                                                                                   

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2070 - Manutenção Das Atividades da Secretaria de Assistencia de Assitencia Social                                                   

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2071 - Manutenção das Ativ.do Fundo Municipal de Assistencial Social                                                                 

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2074 - Manutenção de Conselhos                                                                                                       

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                                                                                            

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0040 - Apoio ao Menor Carente e Adolescente                                                                                                            

                              Disponibilizar infraestrutura e  recursos necessários para a realização de atendimento às crianças                                              

                              e adolescentes do Município, visando a sua proteção e sociabilização.                                                                           

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2082 - Manutenção das Atividades do Fundo da Criança/Adolescente                                                                     

                              Descrição:        Disponibilizar infraestrutura e  recursos  necessários  para  a  realização de                                                

                                                atendimento às crianças  e adolescentes do Município, visando a sua proteção e                                                
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                                                sociabilização.                                                                                                               

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2083 - Manutenção do Conselho Tutelar                                                                                                

                              Descrição:        Disponibilizar infraestrutura e  recursos  necessários  para  a  realização de                                                

                                                atendimento às crianças  e adolescentes do Município, visando a sua proteção e                                                

                                                sociabilização.                                                                                                               

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 244 - Assistência Comunitária                                                                                                                           

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0039 - Assistencia Social Geral                                                                                                                        

                              Prevenção de situações  de  risco  por  meio  desenvolvimento  de  potencialidades  e aquisições e                                              

                              fortalecinmento de víinculos  familiares e comunitáarios, redução da vulnerabilidade social,riscos                                              

                              sociais, sociabilidade, situações  de isolamento, direitos sociosassistenciais, proteção à familia                                              

                              e identificação de  violação  de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de  portadores  de                                              

                              deficiências.                                                                                                                                   

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2072 - Apoio a Entidades Comunitarias e Assistencia                                                                                  

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2073 - Manutenção dos Beneficios eventuais Leis430/2014                                                                              

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2075 - Programa de Indice de Gestão Descent IGDBF Bolsa Familia                                                                      

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                
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                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2076 - Manutenção do Programa de Alta Complexidade                                                                                   

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2077 - Manutenção da proteção de Media Complexidade-PAEFI                                                                            

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2078 - Manutenção da proteção Social Basica- PAIF                                                                                    

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2079 - Manutenção da Vigilancia Socio- Assistencial                                                                                  

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2080 - Açoes Estrategicas-PETI                                                                                                       
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                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2081 - Camp.Educ.Combate e Prev.Violencia (Mulher,Idoso,Crianca,Jovem)                                                               

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2097 - Manut Proteção de Média Complexidade Media Socio-Educativa-MSE                                                                

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2099 - Manut da Proteção Social Básica-Conviv -Fortelec-Vinculo-SCFV                                                                 

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2100 - Manut da Proteção Social Básica-Primeira Infancia-SUAS                                                                        

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 
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                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2101 - Manutenção da Proteção Social Basica- Lancha Oceanicas-LAS                                                                    

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2102 - Manut da Proteção Social Básica-Piso Fixo III-Equipe Volante                                                                  

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2103 - Manut. da proteção Social Básica- acesuas Trabalho                                                                            

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2104 - Manutenção Indice de Gestão Descentralizadas Suas-IGDSUAS                                                                     

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2105 - Manutenção da proteção Social Basica-Estados-FEAS                                                                             

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                
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                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2106 - Manutenção da proteção Social Especial- Estados-FEAS                                                                          

                              Descrição:        Prevenção de situações  de risco por meio desenvolvimento de potencialidades e                                                

                                                aquisições e fortalecinmento  de víinculos familiares e comunitáarios, redução                                                

                                                da vulnerabilidade social,riscos    sociais,   sociabilidade,   situações   de                                                

                                                isolamento, direitos sociosassistenciais,  proteção  à familia e identificação                                                

                                                de violação de  direitos  sócio-assistenciais,  reabilitação  de portadores de                                                

                                                deficiências.                                                                                                                 

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

     Órgão: 06 - Instituto de Previdência                                                                                                                                     

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 09 - Previdência Social                                                                                                                                       

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 122 - Administração Geral                                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0002 - Administração Geral.                                                                                                                            

                              Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o Gabinete.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2092 - Encargos com Publicidade                                                                                                      

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2095 - Manutenção e Conservação de Veículos                                                                                          

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                Gabinete.                                                                                                                     

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0028 - Edificações Públicas.                                                                                                                           

                              Realização de ações  contínuas envolvendo manutenção, reforma, adequação, restauração e construção                                              

                              de prédios públicos.                                                                                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1027 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédio                                                                                     
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                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos.                                                                                 

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0041 - Gestão da Politica de Previdencia Regime Estatutário.                                                                                           

                              Implementar ações no  sentido  de  amparar  e  assistir  o servidor e seus dependentes, vinculados                                              

                              regularmente ao sistema previdenciário próprio.                                                                                                 

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2090 - Manutenção das Atividades do Fundo de Previdencia                                                                             

                              Descrição:        Implementar ações no   sentido  de  amparar  e  assistir  o  servidor  e  seus                                                

                                                dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2091 - Manutenção do Conselho Previdenciario                                                                                         

                              Descrição:        Implementar ações no   sentido  de  amparar  e  assistir  o  servidor  e  seus                                                

                                                dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário                                                                                                                 

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0041 - Gestão da Politica de Previdencia Regime Estatutário.                                                                                           

                              Implementar ações no  sentido  de  amparar  e  assistir  o servidor e seus dependentes, vinculados                                              

                              regularmente ao sistema previdenciário próprio.                                                                                                 

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2093 - Encargos com Inativos e Pensionistas                                                                                          

                              Descrição:        Implementar ações no   sentido  de  amparar  e  assistir  o  servidor  e  seus                                                

                                                dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2094 - Encargos Previdenciarios a Segurados                                                                                          

                              Descrição:        Implementar ações no   sentido  de  amparar  e  assistir  o  servidor  e  seus                                                

                                                dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 28 - Encargos Especiais                                                                                                                                       

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais                                                                                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0004 - Administração Financeira                                                                                                                        

EQUIPE
Carimbo



     Pará                                   LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades                                                                                           

     Governo Municipal de Cachoeira do Piriá                                                                 Página : 033                                                     

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              Assegurar a manutenção  das  atividades  gerais,  adquirir bens e servicos para o gabinete afim de                                              

                              proporcionar condições adequadas  de  trabalho  e  promover a qualificação continuada dos recursos                                              

                              humanos e modernização   do  sistema  de  informação  para  melhoria  do  desempenho  funcional  e                                              

                              operacional do setor  público  através de ações governamentais de natureza legal e institucional e                                              

                              veiculação em meios de comunicação.                                                                                                             

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 0003 - Contribuição ao PASEP                                                                                                         

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                gabinete afim de  proporcionar  condições  adequadas  de trabalho e promover a                                                

                                                qualificação continuada dos  recursos  humanos  e  modernização  do sistema de                                                

                                                informação para melhoria  do  desempenho  funcional  e  operacional  do  setor                                                

                                                público através de  ações  governamentais  de natureza legal e institucional e                                                

                                                veiculação em meios de comunicação.                                                                                           

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

     Órgão: 07 - FUNDEB                                                                                                                                                       

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 12 - Educação                                                                                                                                                 

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                                                                                                                                

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0005 - Administração Geral da Secretaria e Capacitação.                                                                                                

                              Qualificação progressiva de docentes e servidores da educação.                                                                                  

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2032 - Capacitação de Recursos Humanos                                                                                               

                              Descrição:        Assegurar a manutenção  das atividades gerais, adquirir bens e servicos para o                                                

                                                gabinete afim de  proporcionar  condições  adequadas  de trabalho e promover a                                                

                                                qualificação continuada dos  recursos  humanos  e  modernização  do sistema de                                                

                                                informação para melhoria  do  desempenho  funcional  e  operacional  do  setor                                                

                                                público através de  ações  governamentais  de natureza legal e institucional e                                                

                                                veiculação em meios de comunicação.                                                                                           

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2035 - Capacitação de Recursos Humanos                                                                                               

                              Descrição:        Oferecer educação infantil  gratúita  nas creches e localidades que apresentem                                                

                                                demandas deste serviço,  proporcionando  um atendimento mais amplo e de melhor                                                

                                                qualidade para que   todas  as  crianças  tenham  direito  ao  lazer,  atenção                                                

                                                individual,ambiente acochegante, seguro e estimulante, contato com a natureza,                                                

                                                higiene, uma alimentação sadia e atenção necessária que a idade requer.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         
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             Programa: 0018 - Ensino Fundamental.                                                                                                                             

                              Proporcionar um atendimento  de qualidade aos alunos, visando a formação básica de modo que possam                                              

                              ter um processo  de  ensino  e  aprendizagem  cada  vez  mais  eficaz  com  auxílio de professores                                              

                              capacitados que poderá  organizano  ensino  fundamental,  as  disciplinas  da  matriz curricular e                                              

                              implementação de atividades múltiplas.                                                                                                          

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2030 - Manutenção do Ensino Fundamental Administrativo-30% Zona Rural                                                                

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2031 - Manutenção do Ensino Fundamental Administrativo 30% - Zona Urbana                                                             

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2033 - Valorização do Profissional do Magistério 70% Zona Rural                                                                      

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2034 - Valorização do Profissional do Magistério 70% Zona Urbana                                                                     

                              Descrição:        Proporcionar um atendimento de qualidade aos alunos, visando a formação básica                                                

                                                de modo que  possam  ter  um  processo  de ensino e aprendizagem cada vez mais                                                

                                                eficaz com auxílio  de  professores  capacitados  que poderá organizano ensino                                                

                                                fundamental, as disciplinas da matriz curricular e implementação de atividades                                                

                                                múltiplas.                                                                                                                    

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0019 - Ensino Básico.                                                                                                                                  

                              Implementar e realizar  a  qualificação permanente dos profissionais da educação através de foruns                                              

                              temáticos, oficinas, seminários,  encontros profissionais,especializações, pós-graduações, visando                                              

EQUIPE
Carimbo



     Pará                                   LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades                                                                                           

     Governo Municipal de Cachoeira do Piriá                                                                 Página : 035                                                     

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

                              enriquecer o conhecimento  e  a  experiência  dos professores e colaboradores do magistério, com o                                              

                              intúito de formar melhores alunos.                                                                                                              

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2029 - Manutenção e Aquisição do Transporte Escolar - FDB                                                                            

                              Descrição:        Implementar e realizar a qualificação permanente dos profissionais da educação                                                

                                                através de foruns      temáticos,      oficinas,     seminários,     encontros                                                

                                                profissionais,especializações, pós-graduações, visando       enriquecer      o                                                

                                                conhecimento e a  experiência  dos  professores e colaboradores do magistério,                                                

                                                com o intúito de formar melhores alunos.                                                                                      

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0028 - Edificações Públicas.                                                                                                                           

                              Realização de ações  contínuas envolvendo manutenção, reforma, adequação, restauração e construção                                              

                              de prédios públicos.                                                                                                                            

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1004 - Contrução, Ampliação e Equip. de Unidade Escolares - FDB                                                                      

                              Descrição:        Realização de ações   contínuas  envolvendo  manutenção,  reforma,  adequação,                                                

                                                restauração e construção de prédios públicos.                                                                                 

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 365 - Educação Infantil                                                                                                                                 

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0022 - Educação Infantil.                                                                                                                              

                              Oferecer educação infantil  gratúita  nas  creches  e  localidades  que  apresentem demandas deste                                              

                              serviço, proporcionando um atendimento mais amplo e de melhor qualidade para que todas as crianças                                              

                              tenham direito ao  lazer,  atenção  individual,ambiente acochegante, seguro e estimulante, contato                                              

                              com a natureza, higiene, uma alimentação sadia e atenção necessária que a idade requer.                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Equip. de Creche - FD                                                                        

                              Descrição:        Oferecer educação infantil  gratúita  nas creches e localidades que apresentem                                                

                                                demandas deste serviço,  proporcionando  um atendimento mais amplo e de melhor                                                

                                                qualidade para que   todas  as  crianças  tenham  direito  ao  lazer,  atenção                                                

                                                individual,ambiente acochegante, seguro e estimulante, contato com a natureza,                                                

                                                higiene, uma alimentação sadia e atenção necessária que a idade requer.                                                       

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2036 - Valorização Profissional do Magisterio Infantil 70% Zona Urbana                                                               

                              Descrição:        Oferecer educação infantil  gratúita  nas creches e localidades que apresentem                                                

                                                demandas deste serviço,  proporcionando  um atendimento mais amplo e de melhor                                                

                                                qualidade para que   todas  as  crianças  tenham  direito  ao  lazer,  atenção                                                

                                                individual,ambiente acochegante, seguro e estimulante, contato com a natureza,                                                

                                                higiene, uma alimentação sadia e atenção necessária que a idade requer.                                                       
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                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2037 - Manutenção do Ensino Infantil Administrativo 30% Zona Rural                                                                   

                              Descrição:        Oferecer educação infantil  gratúita  nas creches e localidades que apresentem                                                

                                                demandas deste serviço,  proporcionando  um atendimento mais amplo e de melhor                                                

                                                qualidade para que   todas  as  crianças  tenham  direito  ao  lazer,  atenção                                                

                                                individual,ambiente acochegante, seguro e estimulante, contato com a natureza,                                                

                                                higiene, uma alimentação sadia e atenção necessária que a idade requer.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2038 - Valorização Profissional do Magisterio Infantil 70% Zona Rural                                                                

                              Descrição:        Oferecer educação infantil  gratúita  nas creches e localidades que apresentem                                                

                                                demandas deste serviço,  proporcionando  um atendimento mais amplo e de melhor                                                

                                                qualidade para que   todas  as  crianças  tenham  direito  ao  lazer,  atenção                                                

                                                individual,ambiente acochegante, seguro e estimulante, contato com a natureza,                                                

                                                higiene, uma alimentação sadia e atenção necessária que a idade requer.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2110 - Apoio a Primeira Infancia                                                                                                     

                              Descrição:        Promover o desenvolvimento  humano  a  partir  do apoio e do acompanhamento do                                                

                                                desenvolvimento infantil integral em crianças de 0 a 6 anos.                                                                  

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                      

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0023 - Educação de Jovens e Adultos.                                                                                                                   

                              Oferecer educação de  jovens  e  adultos  - EJA, aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de                                              

                              estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.                                                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2039 - Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos Administrativo 30%                                                              

                              Descrição:        Oferecer educação de jovens e adultos - EJA, aqueles que não tiveram acesso ou                                                

                                                continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2040 - Valorização do Profissional do Magisterio EJA 70%                                                                             

                              Descrição:        Oferecer educação de jovens e adultos - EJA, aqueles que não tiveram acesso ou                                                

                                                continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.                                                       

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         
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     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

     Órgão: 08 - Fundo Municipal de Meio Ambiente                                                                                                                             

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 18 - Gestão Ambiental                                                                                                                                         

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental                                                                                                               

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0003 - Gestão Ambiental                                                                                                                                

                              Gestão com responsabilidade dos problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos                                              

                              recursos naturais e a sustentabilidade.                                                                                                         

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2109 - Manutenção das Unidades de Conservação Ambiental                                                                              

                              Descrição:        Manutenção das Unidades  de  Conservação Ambiental. As unidades de conservação                                                

                                                são espaços destinados  à  preservação  ambiental  com  o intuito de preservar                                                

                                                ambientes do patrimônio natural e cultural local.                                                                             

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0038 - Revitalização da Malha Fluvial.                                                                                                                 

                              Oferecer ações de  conservação  das  encostas  e  da  malha  fluvial,  presente neste Município em                                              

                              quantidade expressiva, cuidando  atentamente  dos  igarapés,  lagos  e  rios, mantendo a constante                                              

                              preservação do meio-ambiente.                                                                                                                   

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 1022 - Revitalização e Conservação de Rios Igarapes                                                                                  

                              Descrição:        Oferecer ações de  conservação das encostas e da malha fluvial, presente neste                                                

                                                Município em quantidade expressiva, cuidando atentamente dos igarapés, lagos e                                                

                                                rios, mantendo a constante preservação do meio-ambiente.                                                                      

                                           Unidade de medida: Projeto                     Quantidade 2023:          1                                                         

             Programa: 0061 - Proteção da Flora e Reflorestamento.                                                                                                            

                              Promover a implementação da gestão sustentável através da preservação e educação ambiental.                                                     

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2096 - Programa de Reflorestamento Sustentavel                                                                                       

                              Descrição:        Promover a implementação  da  gestão  sustentável  através  da  preservação  e                                                

                                                educação ambiental.                                                                                                           

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 542 - Controle Ambiental                                                                                                                                

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 0021 - Administração da Secretaria de Meio Ambiente.                                                                                                   
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                              Ações e políticas  destinadas  ao setor do meio ambiente, elaborando projetos, estudos e parcerias                                              

                              para melhorar a qualidade do meio ambiente.                                                                                                     

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 2069 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente                                                                 

                              Descrição:        Ações e políticas  destinadas  ao setor do meio ambiente, elaborando projetos,                                                

                                                estudos e parcerias para melhorar a qualidade do meio ambiente.                                                               

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

     Órgão: 99 - Reserva de Contingência                                                                                                                                      

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

        Função: 99 - Reserva de Contingência                                                                                                                                  

        ________________________________________________________________________________________________________________________                                              

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

           Subfunção: 999 - Reserva de Contingência                                                                                                                           

           _____________________________________________________________________________________________________________________                                              

             Programa: 9999 - Reserva de Contingência.                                                                                                                        

                              Atender passivos contigentes e outros eventos e riscos fiscais imprevistos.                                                                     

                              __________________________________________________________________________________________________                                              

                              Ação.....: 9999 - Reserva de Contigência                                                                                                        

                              Descrição:        Atender passivos contigentes e outros eventos e riscos fiscais imprevistos.                                                   

                                           Unidade de medida: Atividade                   Quantidade 2023:          1                                                         
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