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MENSAGEM N° 07, DE 15 DE ABRIL DE 2020. 

Excelentíssimo Senhor Presidente 

e demais Vereadores da Câmara Municipal de 

QUITANDINHA — PR 

Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar à esta Colenda Casa 

Legislativa o anexo Projeto de Lei no 07/2020, que trata da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias — LDO para o exercício financeiro de 2021, em conformidade com a Lei 

Orgânica Municipal, elaborado segundo os parâmetros Lei Complementar no 101/2000 — 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No projeto de lei estão traçadas as diretrizes que nortearão a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual — LOA para o próximo exercício fiscal — 2021, consoante às regras 

legais pertinentes à espécie. 

Certo da costumeira compreensão dos nobres edis e contando com a aprovação 

da proposição em anexo, antecipo agradecimentos. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de abril de 2020. 

N•iie 
Maria) t. Socek Wojcik (..tiara Municipal de Quitam • 

Prefeita Municipal 	 RECEBIDO 

Dnta   P ç  I O L!   
/4"' 

Secrettria Adrninistrw.rva 
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PROJETO DE LEI No 07, DE 15 DE ABRIL DE 2019. 

Estabelece as diretrizes para elaboraçk 
do Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2021. 

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná: 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10  Esta Lei estabelece as diretrizes gerais para elaboração do Orçamento 
Programa do Município relativo ao exercício financeiro de 2021, 

Art. 20  A proposta orçamentária será elaborada em consonância com as 
disposições constantes da Lei Complementar no 101, de 04/05/2000, tendo seu valor 
fixado em reais, com base na previsão de receita: 

I - fornecida pelos órgãos competentes quanto às transferências legais da União 
e do Estado; 

§ 1.0  Não será admitida reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo, 
salvo erro ou omissão de ordem técnica e legal. 

§ 20  As operações de crédito previstas não poderão superar o valor das despesas 
de capital constantes da proposta orçamentária. 

Art. 30  O montante das despesas fixadas acrescido da reserva de contingência 
não será superior ao das receitas estimadas. 

Art. 40  A reserva de contingência não será inferior a 0,1% (zero vírgula um por 
cento) do total da receita corrente líquida prevista, e se destinará ao atendimento de 
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

Art. 5° A manutenção de atividades incluídas dentro da competência do 
Município já existentes no seu território, bem como a conservação e recuperação de 
equipamentos e obras já existentes terão prioridade sobre ações de expansão e novas 
obras. 

Art. 60  A conclusão de projetos em fase de execução pelo Município terão 
preferência sobre novos projetos. 

Art. 7° Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes de 
recursos. 
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Art. 80  Na fixação da despesa deverão ser observados os seguintes limites, 
mínimos e máximos: 

I — as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino não serão 
inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, incluídas as 
transferências oriundas de impostos consoante o disposto no art. 212 da Constituição 
Federal; 

II — as despesas com saúde não serão inferiores ao percentual de 15% (quinze 
por cento) da receita resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas de 
impostos consoante o disposto no art. 70, III da Emenda Constitucional no 29; 

III - as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal, incluindo a 
remuneração de agentes políticos, inativos e pensionistas e os encargos patronais não 
poderão exceder a 54% (cinqüenta e quatro por cento) da receita corrente líquida; 

IV - as despesas com pessoal do Legislativo Municipal inclusive a remuneração 
dos agentes políticos, encargos patronais e proventos de inatividade e pensões não será 
superior a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, se outro inferior não lhe for 
aplicável nos termos da Emenda Constitucional no 25; 

V - o Orçamento do Poder Legislativo Municipal deverá ser elaborado 
considerando-se as limitações da Emenda Constitucional no 25; 

Art. 90  Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente serão programados 
para a realização de despesas de capital após atendidas as despesas com pessoal e 
encargos sociais, serviço da dívida e outras despesas de custeio administrativo e 
operacional. 

Art. 10. Além da observância das prioridades e metas fixadas nesta Lei, a lei 
orçamentária e os seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se estiverem 
adequadamente contemplados os projetos em andamento, salvo se existentes recursos 
especificamente assegurados para a execução daqueles. 

Art. 11. As despesas com ações de expansão corresponderão às prioridades 
específicas indicadas no Anexo de Prioridades e Metas, integrante desta Lei e à 
disponibilidade de recursos. 

Art. 12. Na lei orçamentária a discriminação das despesas quanto à sua 
natureza, far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade 
de aplicação e elemento de despesa, sendo que o controle por sub-elemento de despesa 
será efetuado no ato da realização do empenho, nos termos da legislação vigente. 
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§ lo Será permitida a elaboração do orçamento em nível de modalidade de 
aplicação, no caso de tal procedimento ser permitido no momento da remessa da 
proposta orçamentária. 

§ 20  A Lei Orçamentária incluirá os seguintes demonstrativos: 

I - da receita, que obedecerá o disposto no art. 20, § 10  da Lei Federal no 4.320, 
de 17/03/64; 

II - da natureza da despesa para cada órgão e unidade orçamentária; 

III - do programa de trabalho por órgãos e unidades orçamentárias, 
demonstrando os projetos e atividades de acordo com a classificação funcional 
programática; 

IV - outros anexos previstos em Lei, relativos a consolidação dos já mencionados 
anteriormente. 

Art. 13. As emendas apresentadas pelo Poder Legislativo que proponham 
alteração da proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, bem como dos 
projetos de lei relativos a créditos adicionais a que se refere o art. 166 da Constituição 
Federal, serão apresentados na forma e no nível de detalhamento estabelecidos para a 
elaboração da lei orçamentária. 

Art. 14. São nulas as emendas apresentadas à proposta orçamentária: 

I - que não sejam compatíveis com esta Lei; 

II - que não indiquem os recursos necessários em valor equivalente à despesa 
criada, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas aquelas 
relativas às dotações de pessoal e seus encargos e ao serviço da dívida; 

Art. 15. Poderão ser apresentadas emendas relacionadas com a correção de 
erros ou omissões, ou relacionadas a dispositivos do texto do projeto de lei. 

Art. 16. A existência de meta ou prioridade constante no Anexo III desta Lei não 
implica obrigatoriedade da inclusão da sua programação na proposta orçamentária. 

Art. 17. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de 
dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades 
privadas sem fins lucrativos que atendam uma das seguintes condições: 
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I — sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de 
assistência social, saúde ou educação. 

II — atendam ao disposto no art. 204 e art. 61 do ADCT da Constituição Federal, 
bem como da Lei no 8.742, de 07 de dezembro de 1993. 

Art. 18. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, 
de dotações a título de auxílios para entidades privadas, ressalvadas as sem fins 
lucrativos e desde que sejam: 

I — voltadas para ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público; 

II — de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino 
especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas municipais do 
ensino fundamental; 

III — consórcios intermunicipais de saúde, legalmente instituídos e constituídos 
exclusivamente por entes públicos; 

IV — associações comunitárias de moradores devidamente constituídas e 
registradas no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca, no concernente a auxílios 
destinados à execução de obras e aquisição de equipamentos de interesse comunitário; 

V — entidades com personalidade jurídica, para em conjunto com o Poder 
Executivo Municipal, desenvolverem ações relacionadas ao lazer, à cultura e ao esporte. 

Art. 19. A concessão de auxílios para pessoas físicas obedecerão 
preferencialmente os critérios estabelecidos pelos programas sociais que originam os 
recursos a serem aplicados e, no caso de recursos próprios do Município, será precedida 
da realização de prévio levantamento cadastral objetivando a caracterização e 
comprovação do estado de necessidade dos beneficiados. 

Art. 20. São excluídas das limitações de que tratam os arts. 18 e 19 desta lei, os 
estímulos concedidos pelo Município para a implantação e ampliação de empresas ou 
indústrias no Município, cuja concessão obedecerá os critérios definidos em Lei Municipal. 

Art. 21. A proposta orçamentária do Poder Legislativo para o exercício de 2021 
deverá ser encaminhada ao Executivo Municipal, para fins de incorporação à proposta 
geral do Município até a data de 31 de julho de 2020. 

Parágrafo único. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias 
destinadas ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repassados pelo Poder Executivo até o dia 20 
de cada mês. 
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Art. 22. A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2021 será 
encaminhada para apreciação do Poder Legislativo até dia 31 de agosto de 2020. 

§ 10. A proposta orçamentária deverá ter a estrutura de codificação de suas 
receitas e despesas de acordo com a padronização estabelecida pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

§ 20. Na proposta orçamentária referida no caput será reservada o equivalente a 
1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida do exercício 
anterior para custeio de emendas impositivas dos vereadores, que será igualmente 
dividida entre os mesmos. 

Art. 23. Se o projeto de lei do orçamento de 2021 não for sancionado pelo Chefe 
do Poder Executivo até o dia 31 de dezembro de 2020 a programação dele constante 
poderá ser executada, enquanto a respectiva lei não for sancionada, até o limite mensal 
de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma do estabelecido na proposta 
remetida à Câmara Municipal. 

Parágrafo único. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei 
orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo. 

Art. 24. A execução orçamentária será efetuada mediante o princípio da 
responsabilidade da gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes que 
previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência 
a limites e condições no que tange à renuncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, seguridade social e outras, dívida consolidada, operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita e inscrição em restos a pagar, conforme prevê a Lei 
Complementar n0  101/2000. 

Art. 25. Se no final de cada bimestre for verificada a ocorrência de desequilíbrio 
entre a receita e a despesa que possam comprometer a situação financeira do Município, 
o Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos 30 (trinta) dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios estabelecidos na legislação vigente e nesta Lei, dando-se, 
assim, o equilíbrio entre receitas e despesas para fins da alínea "a" do inc. I do art. 40  da 
Lei Complementar n0  101, de 2000. 

Art. 26. Não serão objeto de limitação as despesas relativas: 

I - a obrigações constitucionais e legais do Município; 

Rua José de Sá Ribas, 238, Centro, Fone: (41.) 3623-1231, CEP: 83840-000 	kigel,V- 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 

Gabinete da Prefeita 

Site:  www.quitandiriha.pr.gov.br/  Email:  prefeitura@ouitandinha.pr.gov.br  

II - ao pagamento do serviço da dívida pública fundada, inclusive parcelamentos 
de débitos; 

III - despesas fixas com pessoal e encargos sociais enquanto o Município se 
mantiver num patamar de até 95% (noventa e cinco por cento) do limite máximo para 
realização de dispêndios com pessoal, constante do art. 20 da Lei Complementar no 
101/2000; 

IV - despesas vinculadas a determinada fonte de recurso, cujos recursos já 
estejam assegurados ou o respectivo cronogranna de ingresso esteja sendo normalmente 
executado. 

Art. 27. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1, II da Constituição 
Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de 
remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de 
carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, aos órgãos 
da administração direta e indireta e fundos municipais, observado o disposto na Lei 
Complementar no 101/2000, bem como as disponibilidades financeiras do Município. 

Art. 28. Ocorrendo a superação do patamar de 95% (noventa e cinco por cento) 
do limite aplicável ao Município para as despesas com pessoal, são aplicáveis aos Poderes 
Executivo e Legislativo as vedações constantes do parágrafo único, inc. I a V do art. 22 
da Lei Complementar 101/2000. 

Parágrafo único. No exercício financeiro de 2021 a realização de serviço 
extraordinário, quando a despesa com pessoal houver extrapolado seu limite legal de 
comprometimento, exceto no caso previsto no art. 57, § 6°, inc. II da Constituição 
Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes 
interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a 
sociedade. 

Art. 29. O disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar no 101/2000 aplica-
se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, 
independentemente da legalidade ou validade dos contratos. 

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e 
empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos a 
execução indireta de atividades que, simultaneamente: 

I — sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que 
constituem área de competência legal do órgão; 
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II — não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos 
do quadro de pessoal do órgão, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando 
se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente. 

Art. 30. A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária 
só será aprovada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar 101/2000. 

Art. 31. Havendo necessidade de se efetuar contenção de despesas para o 
restabelecimento do equilíbrio financeiro, os cortes serão aplicados na seguinte ordem: 

I - novos investimentos a serem realizados com recursos ordinários do Tesouro 
Municipal; 

II - investimentos em execução à conta de recursos ordinários ou sustentados 
por fonte de recurso específica cujo cronograma de liberação não esteja sendo cumprido; 

III - despesas de manutenção de atividades não essenciais desenvolvidas com 
recursos ordinários; 

IV - outras despesas a critério do Poder Executivo até se atingir o equilíbrio entre 
receitas e despesas. 

Art. 32. Os Poderes deverão elaborar, em até 30 (trinta) dias após a publicação 
da lei orçamentária, cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do art. 
80  da Lei Complementar no 101/2000. 

Art. 33. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal 
autorizados, nos termos da Constituição Federal, ao seguinte: 

I — realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação vigente; 

II — abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) 
do total geral do orçamento fiscal, nos termos da legislação vigente; 

III - transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de 
programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inc. VI do art. 167 
da Constituição Federal; 

IV - proceder o remanejamento de dotações do orçamento de um para outro 
elemento de despesa e/ou de uma para outra fonte de recurso dentro do mesmo projeto 
ou atividade; 
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V — abrir créditos adicionais suplementares indicando como recurso o superávit 
financeiro do exercício anterior, operação de crédito e excesso de arrecadação livres e 
vinculados, sem que tal remanejamento seja computado para fins do limite previsto no 
inc. III do art. 167 da Constituição Federal. 

Art. 34. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos do art. 62 da Lei 
Complementar no 101/2000, a custear despesas de competência de outras esferas de 
governo no concernente a segurança pública, assistência ao agricultor, trânsito e 
incentivo ao emprego, mediante prévio convênio, ou instrumento congênere. 

Art. 35. No decorrer do exercício o Poder Executivo fará, até 30 (trinta) dias 
após o encerramento de cada bimestre, a publicação do relatório a que se refere o § 30  
do art. 165 da Constituição Federal, nos moldes do previsto no art. 52 da Lei 
Complementar 101/2000, respeitados os padrões estabelecidos no § 40  do art. 55 da 
mesma Lei. 

Art. 36. O Relatório de Gestão Fiscal obedecendo aos preceitos do art. 54, § 4°, 
do art. 55 e da alínea "b", inc. II do art. 63, todos da Lei Complementar no 101/2000, 
serão divulgados em até 30 (trinta) dias após o encerramento do semestre enquanto não 
ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, os 
quais, uma vez atingidos, exigirão que o relatório seja divulgado quadrimestralmente. 

Art. 37. O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para 2021, em valores 
correntes, destacando-se pelos menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargos 
sociais. 

Art. 38. O controle de custos da execução do orçamento será efetuado a nível de 
unidade orçamentária com o desdobramento nos projetos e atividades cuja execução 
esteja a ela subordinados. 

Art. 39. Fica autorizada a compatibilização dos programas, ações e valores da 
presente Lei com o plano plurianual. 

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 41. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Quitandinha, em 15 de abril de 2020. 

MARIA) 	SOCEK WOJCIK 
Prefeita Municipal 
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Município de Quitandinha 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES 

2021 

Página: 1 

Programa: 1 - Processo Legislativo 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 	 Meta quantitativa 	 Valor 

1 	 Atividade 	 Manutenção do Poder Legislativo 	 Sessão Legislativa 	 12.000 	3.221.000.00 

Função: 	1 - LEGISLATIVA 	 Subfunflo: 	31 - AÇÃO LEGISLATIVA 

Descrição: 	 a) Legislar sobre matéria de competência do Municiai°. exercendo sua alribtição de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo. além de apreciação das contas deste: 
Manter e modernizar os serviços administrativos para bem servir a comunidade. 
Adqunr móveis e equpamentos necessários para o bom funcionamento da Coada de Leis 
Ampliar a rede e adquinr equipamentos de informática necessários para a informatização dos serviços da Câmara Muntopal, 
modernize, o sistema da iinformátic.. 

I) melhoramento das instalações e de equipamentos de sonorização para melhor funcionamento dos serviços legislamos: 
Treinar e caparam os servidores e vereadores; 
Readequar o quadro funcional com a revisão do Plano de Cargos, podendo instituir novas vagas. 

I) Rever vencimentos. subsidies e eventualmente outras verbas destinadas aos servidores e vereadores. 
j) Aquisição de veiculo para uso da Legislativo Municipal, 
Ir) Aquisição de terreno para construção de sede própria do Poder Legislativo: 
1) Aquisição de área urbana, projetos de engenharia e arquitetônico. construção de prédio para a sede e também para o futuro reaparelhamento necessário ao seu funcionamento, 
mi Programas de participação popular. 
n) Demais assuntos ligados a administração do Poder Legislativo, e ações de sua competêncsa. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Proreto/Atividade 
	 0,00 

2-001-MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 

	

3.1.00.00,00.00 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
	

0,00 

	

3.3.00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
	

0,00 

	

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 
	

0,00 

1-015-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO 

	

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 
	

0,00 

Total do Programa' 
	

3.221.000,00 

Programa: 2 - Governo Municipal 

Código 	Tipo 
	

Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 



Municipio de Quitandinha 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES 

2021 

Página: 2 

Programa: 2- Governo Municipal 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 	 Meta quantitativa 

2 	 Atividade 	 Manutenção do Gabinete da Prefeita 	 Global 	 ' DOO 

Função: 	4 -ADMINISTRAÇÃO 	 Subfunção: 	122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Descrição: 	 a) Manutenção do Gabinete para Planejamento Estratégico governamental. Coordenar. organizar as relações político-administrativas com munícipes. ergãos e entidades públicas., 
O) Dotar de assessona suridica e equipamentos para o êxito de suas atnbuições, defender o município em Juizo e ou fora dele; 

Promover todo o controle documental do gabinete: 
Administrar a agenda do prefeito, 

a) ennrdanar n man/amante, A população. 
O Organizar as reuniões e distribuição de correspondências: 
g) Realéar a intedocução entre a administração municipal e os veiculos de comunicação: 
H) Apoio das atividades e serviços relativos a organização comunitária, 
i) Organizar as atividades do prefeito em suas relações institucionais com a comunidade, com entidades privadas e outros órgãos governamentais, 
»Gerenuar a agenda do prefeito, 
k) Encaminhar processos administrativos para aprovação do prefeito municipal. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projetomomdade 

2-002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 

Valor 

101 'COOO 

0.00 

4.4.00.00.00.00 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000 

INVESTIMENTOS 0,00 

Total do Programa 891.700,00 

Programa: 3 - Assessoria Técnica 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 

3 	 Atividade 	 Manutenção da Assessoria Técnica 
	

Global 
	

1 DOO 
	

254.800.00 

Função: 	4-ADMINISTRAÇÃO 
	

sobramo: 	122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Descrição: 	 A) Promover a assistência jurídica em todos os atos do poder executivo: 
B) Prestar orientação ao prefeito e secretários municipais sobre a legislação em vigor e sua compatibilidade administrativa: 
(.;) Representar a municipalidade em qualquer ação judiciai ou axe ajuuicad, 
O) Atuar em processos de desepropnacões amigáveis ou judiciais, 

Assessorar a comissão de licitação e a pregoeiro, com pareceres em processos licitatóries: 
Emitir pareceres jurldicos sobre qualquer assunto que lhe seja submetido. 
Elaborar projetos de lei e justificativas de veto a serem encaminhados ao poder legislativo municipal: 
Promover a elaboração da decretos, portarias, regulamentos e outros documentos de natureza jurldica; 

Assessorar todas as comissões municipais da prefeitura, dando suporte jurídico na condução de processos administrativos. 
Acompanhar, assessorar, monitorar e efetuar o andamento processual da cobrança da divida ative 

IC) Adquirir equipamentos de informática, mobiliados e matenal de expeáente para modernização e expansão das atividades do setor. 

Produto esperado: 	Apoio Admintstratwo 

Projeto/Atividade 

2-003-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA 

	

3.1.00.00.00.00 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

	

3.3.00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

0.00 

0.00 

0.00 

Total do Programa 
	

254.800.00 



4 	 Projeto 	 Construção/Ampliação do Prédio da Administração 	 M2 

Função: 	4 -ADMINISTRAÇÃO 	 Subfunção: 	122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Descrição: 	 Construção ou ampliação para melhorar a infraestruetra e assim proponcionar um ambiente de trabalho mais adquado e melhorar o atendimento a população. 

5 

Função: 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 

Programa: a - Administração 

Atividade 

4 - ADMINISTRAÇÃO 

Descrição: 

Produto esperado: 	Obra Construida/Ampliada 

Projeto/Atividade 

1-001 -CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 

Subf unção: 	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 

assegurar a funcionabilidade do departamento de Recursos Humanos, coordenando, orientando e supervisionando as suas atividades. racionalizando serviços, publicando atos oficiais, supervisionando os procedimentos funcionais e 
financeiros do pessoal, admissão controle de toda a movimentação interna de pessoal elaborando a folha de pagamento e demais documentes Inerentes ao departamento de RH, promover a realização de concursos públicos e 
reenquadramento do funcionalismo publico. Equipar o RH com equipamentos necessános para o desenvoMmento de suas atividades. 

promover todo amparo necessâno para o funcionamento do Departamento de outonais e Parnmetnio. implantando sistemas informatizados para modernização administrativo, para um efetivo e eficiente conecte. guarda e pieseivaçáiti de 
bens públicos. 
Cl assegurar a manutenção do departamento de Licitação e Compras, em conjunto com a procuradoria. dando o suporte necessário para seu bom desenvolvimento. 

assegurar a manutenção dos equipamentos e sistemas de informática, procedendo de forma compativel a necessidade, investimentos para seu bom funcionamento. 
promover a garantia de manutenção e aperfeiçoamento da secretaria. 
pagamentos de custas e ações judiciais indenizatónas 

O) assegurai a fuileio eibilidade do Departamento de Contabilidade. Tesourada e Receitas dando todo suporte necessário. 
incrementar a arrecadação visando o equilibrio das contas municipais e a melhona dos serviços prestados a população. 

aprimorar os procedimentos da administração tributána. buscando maior eficiência e controle dos recursos arrecadados. 
capacitar os servidores lotados nos Departamentos de responsabilidade desta Secretana. 

IC) manter contribuições federais, pagamento de divida pública, inscrição de dividas ativas. Refis. cadastro técnico imobiliário. operações de crédito etc. 
L) equipar, modernizar seus departamentos e servidores para o bom desenvolvimento de seus  trabalhos. 

Municipio de Cluitandinha 
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Página: 3 

Mata quantitativa Valor 

1,000 12.800.00 

0,00 

0,00 

12.000 3.184500,00 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade 
	 0.00 

2-004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

	

3.1,00.00.00.00 	PESSOAL E eNcAnoOs sociais 
	

o,uu 

	

3.3.00.00.00,00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
	

0.00 

	

4,4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 
	

0.00 

6 
	

Abadado 
	

Pagamento da Divida Pública 
	

Pagamento de DI.cla 
	

1,000 
	

1.273,700.00 

Função: 
	

4 - ADMINISTRAÇÃO 
	

Subrunsio: 	843 -SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 

De-SCIIÇãO: 	 a) Amortizar dividas públicas contraidas pelo municipio: 
b) Contratos de financiamento avaliação de juros e valor de divida principal_ 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade 
	 0.00 

2-005-PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA 

	

3.2.00.00.00.00 	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 
	

0,00 

	

4.8.00.0000.00 	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 
	

0,00 

Total do Programa 4.471.000,00 
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Programa: 5 - Urbanismo 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 	 Meta quantitativa 	Valor 

7 	 Projeto 	 Construção/Ampliação do Cemitério Municipal 	 Global 	 1 000 	 63 600 00 

Função: 	15- URBANISMO 	 subi unello: 	452 -SERVIÇOS URBANOS 

Descrição: 	 a) Executar obras de ampliação e reforma do Cemitério Municipal, adcpirir ou desapropriar áreas para ampliação de cemitérios na Sede e Interior do Município. 

Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeta/Atividade 
	 000 

1-002-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 
	

0.00 

Atividade 	 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 	 Global 	 12.000 	8.916.400.00 

Função: 	15- URBANISMO 	 Subfunção: 	452- SERVIÇOS URBANOS 

Descrição: 	 a) Proporcionar o embelezamento dos logradouros públicos, dotando-os de paisagismo e calçamentos. 
O) Promover permanentemente a methona das vias urbanas e estradas vicinais. objefivando aprimorar as condições de tráfego e escoamento da produção agricola, 
c) Ampliar e manter as saibreiras de domIMo municipal: 
ri) Adquirir material. ereupamentns ferramentas a maquinas para a sa-ontanw 
e) Manter e ampliar o sistema de iluminação pública municipal. adqtinndo material e contratando mão de obra especializada para reparos e substituição de tampadas e protetores, 
Q Adquirir mimarias e equipamentos juntos aos entes federados, através cie financiamentos. transferências voluntarias ou emendas orçamentárias. 

Adquinr computadores e sistemas de informática para a secretaria; 
Adquirir veiculas para os serviços da secretaria, 

Aquisição de material de expediente, computadores, veiculas e outros pare o bom funcionamento da secretana: 
Promover a conservação, manutenção e ampliação de estradas, caminhos, pontes, plenas pluviais, bisaras e outros: 

In) Executar serviços de limpeza pública, manutenção e conservação das áreas e bens pÚblicoS (Praças,  Parques etc) 
I) Controlar o uso, manutenção e guarda das máquinas veiados e equipamentos rodoviários do município: 

Proporcionar melhores condições de estrutura, remodelação para o município. 
Serviços de melhoria, ampliação de obras e serviços públicos (Parques, portais, praças, prédios públicos. rodoviária, redes e galenas de águas pluviars, pontos de Ónibus, pavimentação com asfalto e lajotas calçadas paisagismo. 

pontes, quadras esportivas, salões comungarias. postos de saúde, escolas, ruas, meio fio, cemitérios, rede de iluminação pública. bueiros, galenas e demais CiblaS e serviços públicos. 
Construção da passarela paralela a ponte sobre o Rio da Varzea, na passagem da Rua Mannno Prado para a Rua Pedro Loiner, no centro de uunanainha: 
Promover desassoreamento das afluentes ao Rio da Várzea e Rio Areia Branca como medida de prevenção de enchentes, 
Melhoria da estrada que da acesso á localidade de Lagoa Verde através de colocação de material tipo anti-pó. 
Readequaçâo da estrada que liga o Posto de Saúde da Sede até a BR 116, 
Prover serviços de terraplanagem e construções em terreno público para a instalação na Muro Parque de Eventos; 
Construção da nova sede da Secretana de Desenvolvimento Urbano: 
Instalação de lombadas e passagem elevadas; 
Implantação de sistema "antipé.  nas ruas do bairro da Campina do Pretos e na Localidade de Cai: 

x) Desapropnaçâo e aquisição de terrenos para construção de futuras obras públicas. 
Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade 
	 0,00 

2-005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

3.1.00.00.00.00 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
	

0.00 

3.3.00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
	

0,00 

4400 no no no 	INVFSTIMFNTOS 
	

0.00 



Global 11 

Função: 

Projeto 	 Saneamento Básico 

17 -SANEAMENTO Subiu:10o: 	512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO 

: or.ai ar, 1-r 

1.000 25.600,00 

0,00 

0,00 

0,00 

25.600,00 

Descrição: 	 a) Perfuração de poços artesianos em comunidades desprovidas do beneficio ou com quantidade insuficiente de abastem-rente: 
1)) Firmar parcerias com SANEPAR. SUDERSHA, EUNASA e outros órgãos estaduais e federais da área de saneamento; 

Implantar e ampliar o sistema de abastecimento de água tratada nas comunidades ; 
Adquirir materiais (tubos, bombas, conecçOes etc) para atendimento exclusivo no sistema municipal de saneamento. 
Fiscalizar com auxilio da vigilância &andana a constante qualidade de água junto is casas de tratamento: 

Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

1-004-SANEAMENTO BÁSICO 

	

3.3.00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

	

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 
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Programa: 5-Urbanismo 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 

9 	 Projeto 	 Pavimentação e Asfalto 
	

M2 
	

1 000 
	

1.273.800,00 

Função: 	26- TRANSPORTE 
	

subfunção: 	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

Descrição: 	 a) Empreender ações através de operação de crédito, convênios e recursos próprios para pavimentação urbana visando melhores condições habitacionais e viárias e realização de outras obras visando o desenvolvimento do municlpio: 
b) Buscar junto ao governo federal através de seus ministérios aprovação de projetos de pavimentação para o municipio. 

Produto esperado: 	Pavimentação de Vias 
Projeto/Atividade 

1-003-PAVIMENTAÇÃO E ASFALTO 

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 
	

0.00 

Manutenção/Ampliação da Rede de Iluminação Pública 
	

Global 

Subtunçao: 	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 

Promover a manutenção e ampliação da rede de distribuição de energia atediem em parceria com a COPEL e as empresas credenciadas: 
Manter e ampliar o sistema de rede de iluminação pública municipal, objetivando maior segurança aos munIcipes: 
Viabilizar a permanente manutenção dos siestemas atavas de contratção de mão de obra qualificada. 
Firmar convênios de parceria e cooperação técnica com a COPEL e empresas do ramo: 
Proceder terceidzação dos serviços de manutenção da rede elétrica e iluminação pública. 

10 
	

Atividade 

Função: 
	

25 - ENERGIA 

Descrição: 

1,000 
	

63.800,00 

Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

2-007-MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

32.00.01100.00 	OUTRAS DESRESAS CORRENTES 

Total do Programa 

Programa: 6 -Saneamento 

, DO 

10.317.800,00 

Código 	Tipo 
	

Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 
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Programa: 7 -Saúde 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 

12 	 Projeto 	 Construção/Ampliação de Unidades de Saúde 	 Global 
	

000 
	

254.800 00 

Função: 	10- SAÚDE 	 suorunno: 	301 -ATENÇÃO BÁSICA 

Descrição: 	 Construir e Ampliar unidades de Saúde para melhor atender a população: 

Produto esperado: 	Outros Produtos 
Projeto/Atividade 

1-005-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃ0 DE UNIDADES DE SAÚDE 

3.3.00.00.0000 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

4.400.00.00.03 INVESTIMENTOS 

0 0.0 

0.00 
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Programa: 7 - Saúde 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 	 Meta quantitativa 	 Valor  

13 	 Atividade 	 Fundo Municipal de Saúde 	 Global 	 12.000 12.709.300.00  

Pança.): 	10- SAÚDE 	 Subfunção: 	901 -ATENÇÃO BÁSICA 

Descrição: 	 a) Planejar, manter e fiscalizar a saúde pública municipal. 
Prestar assistência e vigilância à saúde, através de programas de assistência médico-octontológicos e programas de promoção â saúde, 
Programas e projetos de prevenção e combate a doenças de massa. 
Administração das unidades de saúde existentes no municiou], 

a) Fiscalização nn sistema ria saneamanin hasirn municipal; 
Promover campanhas educativas e preventivas visando a saúde e bern estar da comunidade 
Otimizar a aplicação dos recursos destinados a saúde publica; 
Proporcionar melhores condicdes de trabalho às equipes. médica, enfermagem, odontoleigicas e psicológica , adquirindo aparelhos e equipamentos afins, 

Manter parcerias, programas e convénios com entidades prestadoras de serviços especializado e não especializado; 
Firmar convénios com consórcios intennuninipais de saúde, hospitais, laboratonos e empresas de saúde e medicina complementar; 
Contratar profissionais da área, treinar e capacitar 

I) Executar o plano municipal de saúde : 
m) Adquirir veiculas, computadores, sistemas de informática, materiais. equipamentos, mobiliários e material de expediente para o perfeito funcionamento da secretana, 
nindguinr medicamentos e materiais para abastecimento das farmácias do centro e dos postos de saúde: 

Manter e prover o fundo municipal de saúde: 
Aquisição de aparemos de exames de imagens e afins. 
Contrafação de profissionais da área: 

f) Promoção de cursos de capacitaçao para todos os funcionános da secretaria, 
s) Manutenção da ouvidoria municipal; 

Reforma e manutenção predial nos postos de saúde e mini postos. 
Reforma, ampliação e manutenção da unidade central de saúde 
Firmar e manter convênios, parcerias e programas com entidades de atendimento à saúde. 
Adquirir uniformes e El% para funcionários do setor 
Promover a manutenção geral da frota de velCulOS do Setor: 

ai) Adquirir novas ambulâncias e veiados adaptados para transferência de pacientes, unidade medica-odontológice móvel e velcuto adaptado com UTI móvel, 
01) Viabilizar a realização de ectivédos de cooperação técnica e financeira com os entes federados. 
cl) Construir novas unidades de saúde, equipar, mobiliar e reformar os p!t existentes e constner novas unidades odontologioas, equipar e mobiliar. 
dl) Manter convênio com bancos de sangue. 
el) Manter e ampliar as equipes de programas saúde de familia (E.S.E.) 
f 1 ) Manter e ampliar os convénios com empresas credenciadas na prestação de serviços de diagnostico e imagens. 
gl) Manter o programa de saúde bucal junto as equipes de ESF e escolas muniapais. 
hl) Promover campanhas de higiene corporal, prevenção à drogas, lume álcool e acidentes domésticos; 
11) Realizar exames oftamolOgicos nos alunos da rede pública de ensino do muntclpio 
jlj Ampliar os programas e atendimentos de +sabermos, nipenensos, °lanças de bacio peso e 'justamos. 
kl) Manter o fornecimento gratuito de medicamentos e exames a população de baixa renda. 
11) Adquirir uniformes padronizados paia todos os funconanos da rede municipal de saúde. 
ml) Manutenção do SAMU para meinona do atendimento de urgência e emergência. 
n1) Disponibilizar recursos financeiros municipais para a Viabilização de convénios de cooperação financeira COM os entidades municipais e regionais de saúde, 
ol) Viabilizar convênios para busca de recursos junto aos entes federados. 
p1) Promover, desenvolver. incentivar e manter os programas de assistência hospitalar e ambuiatonat 
ql) Promover a implantação de novos programas relacionados a saúde municipal. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 	
0,00 

Projeto/Atividade 

2-008-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

	

3.1.00.00.00.00 
	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
	

0,00 

	

3.3.00.00.00.00 
	

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
	

0,00 

INVESTIMENTOS 
	

0.00 



Projeto/Atividade 

2-010-VIGILÂNCIAS 

3.1.00.00.00.00 

3.30000.00.00 

4.4.00,00.00.00 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000 

INVESTIMENTOS 0,00 

0,00 
Produto esperado: 	Outros Produtos 
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Programa: 7 - Saúde 

Meta quantitativa 

14 	 Atividade 	 MarleleinãO do Conselho do Fundo Municipal de saúde 	 Global 
	

1.000 

Função: 	10- SAÚDE 	 Subfuncao: 	301 - ATENÇÃO BÁSICA 

Descrição: 	 a) Manutenção das atividades do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Saúde, 
Custeio para atender as necessidades do Conselho e proporcionar a seus membros meios de participar das reuniões ordinárias e &draw:ímã:lias e aprofundar os conhecimentos sobre seu papel enquanto conselheiro. 
Proporcionar a perfeita funcionalidade do conselho no munidas°. 
Promover a cidadania e o cumprimento da legislação em vigor. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade 

2-009-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

	

3.3.00,00,00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
	

0,00 

	

4.4.00,00,00.00 	INVESTIMENTOS 
	

0.00 

0,00 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida Valor 

19.200,00 

Vigilâncias 
	

Global 

Sob! unção: 	304- VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 
Promover a continua Melhoria nos programas e atividades relativas a prevenção de saúde, 
Possibilitar a permanente manutenção dos programas e projetos da vigilância opidemiologIca municipal 

Cl Proporcionar todo o suporte necessano para o pedala) funcionamento das rotinas inerentes á vigilância epidemiológica: 
(»Contratar profissionais e promover sua capacitação, 
E) Adqunr equipamentos, VetC1110S e matenais necessarios para o setor. 

Intensificar as ações em vigilância: 
G) Manter e firmar convênios com entes federados e entidades de saúde, 
H) Promover completo treinamento e capaotação de pessoal. 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Promover a permanente manutenção dos programas e projetes da vigilância sanitada municipal. 
Proporcionar todo a suporte necessário para o perfeito funcionamento dos programas de vigilância sanitana. 

Cl Contratar profissionais e prover sua quanta*, 
o) Promover a aquisição de equipamentos e materiais para o setor, 

Intensificar todas as ações em vigilância de saúde. 
Manter convênios com entidades de saúde e com os entes federados; 

Cl Promover treinamento e capaotaçao de pessoal: 
H) Obedecer e fazer cumprir o plano de aplicação dos recursos financeiros existentes: 
I) Proporcionar todo o suporte necessário para a manutenção dos programas ligados a vigilância sannéna e epidemolágica: 

Promover a vigiltinaa sanitária com campanhas preventivas e suporte a programas de saneamento. 
I)) Promover a aquisição de equipamentos e matenais para o setor, 
E) Manter e ampliar OS Programas municipais desta natureza, 
E) Intensificar todas as ações cri vigilância de Saúde: 

1,000 
	

250.800.00 15 
	

Atividade 

Função; 	10 - SAÚDE 

Descrição: 
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Programa: 7 - Saúde 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 	 Valor 

12,000 	 360_00000 45 	 Atividade 	 Alimentação e Nutrição 	 Global 

Função: 	10 -SAÚDE 	 Subfunção: 	386 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

Descrição: 	 Manutenção das ações de alimentação e nutrição que visem a prevenção e controle de distúrbios e doenças nutricionais 

Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

2-030-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

48 
	

Atividade 
	

Assistência Hospitalar e Ambulatonal 	 Global 

Função: 
	

10- SAÚDE 
	

Suerunçao: 	302- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

Descrição: 	 A) Disporubilizar recursos financeiros para a manutenção de convênios. contratos de cooperação financeira com as entidades de saúde, 
Viabilizar convênios para busca de recursos junto aos entes federados 
Promover. desenvoNer, incentivar e manter os programas de assistência hospitalar e ambulatonal. 

O) Manter os repasses Municipais. Federais e Estaduais para Fundação Hospitalar. 
Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

2-031-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

INVESTIMENTOS 

Total do Programa: 

Programa: 8 - Educação 

0,00 

DOO 

0.00 

12,000 
	

5,120,00000 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

18118.100,00 

Código 	Tipo 
	

Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 

16 	 Projeto 
	

Construção/Ampliação de Creches e Pré-escolas 
	

Global 
	

1000 	 03.000.00 

Função: 	12- EDUCAÇÃO 
	

&aduano: 	385 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

Descrição: 	 a) Construção de novas unidades escolares. selas de múltiplo uso, bibliotecas. laboratórios_ quadras esportivas. e demais obras necessana pata o perfeito desenvolvimento da Educação Infantil, 
O) Proceder a construção e reforma geral nos MIS135 de proteção das unidades de ensino, 

Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

1-006-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 

 

000 

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 0.00 
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Programa: 8 - Educação 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 	 Valor 

17 	 Atividade 	 Manutenção da Educação Infantil 	 Global 

Função: 	12- EDUCAÇÃO 	 Subturmo: 	385 - EDUCAÇÃO INFANTIL 
Descdção: 	 a) Manutenção geral e ampliação dos CMEI's existentes; 

0) Aquisição de matem' didático pedagogia, de limpeza, de expediente equipamento e material permanente, 
Aquisição de computadores, brinquedos e equipamentos diversos: 
Ampliação e contratação de pessoal qualificado: 

e)Formação continuada para professores e funcionários: 
t) Outras atividades para garantir o perfeito funCiOnaMento das unidades. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atrvidade 

2-011-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

	

3.1.00.00.00.00 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

	

3.3.00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

	

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 

19 
	

Protelo 
	

ConstruçãofAmplação de Unidades Escolares 	 Global 

Função: 
	

12 - EDUCAÇÃO 
	

Subrunção: 	361 - ENSINO FUNDAMENTAL 
Descrição: 	 a) Construção de novas unidades escolares, salas de estalo uso, bibliotecas, laboratórios. quadras esportivas. e demais obras necessária pata o perfeito desenvolvimento do ensino fundamental: 

O) Ampliação de Unidades Escolares e do prédio de Secretária Municipal de Educação, 
c) Proceder a construção e reforma geral nos muros de proteção das Unidades de ensino. 

Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

1-007-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 

	

12.000 	1.910.700,00 

0.00 

0,01I 

0,00 

0.03 

	

12.000 	 254.800,00 

onn 

0.00 

18 
	

Atividade 
	

Manutenção da Educação Especial 
	

Global 

Função, 
	

12- EDUCAÇÃO 
	

Subfunção: 	367- EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Descrição: 	 a) Manterhamphar os valores atuais do TerMo de Fomento celebrado com a APAE do municlpio: 

Adquirir matames e equipamentos necessários para o perfeito funcionamento da APAE: 
Contratar e capacitar profissionais da área: 
Firmar conversos de cooperação financeira com entidades estaduais, lederãs, públicas e prwadas para a granatia de manutenção e melhoria na qualidade dos serviços prestados 
Viabilizar a gratuidade no transporte de alunos para escolas desta natureza; 

Promover incentivos financeiros para as Instituições de ensino especial. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projet0fAtmdade 

2-012-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

33.00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

1.000 
	

63.800.00 

DOO 

0.00 
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Programa: 8 - Educação 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 	Valor 

29 	 Abvidade 
	

Merenda Escolar 	 Global 
	

200.000 	 637 000,00 

Função: 	12- EDUCAÇÃO 
	

Subtunçao: 	361 - ENSINO FUNDAMENTAL 

Descrição: 	 a) Proporcionar melhores condições aos alunos fornecendo merenda escolar a todos os matriculados nas escolas municipais e unidades de Educação Infantil: 
Manutenção e ampliação de produtos da agricultura familiar da tegão na Merenda Escolar, 
Promover a garantia de aquisição e distribuição da merenda escolar. 
Administrar, controlando e fiscalizando todo o sistema para efetivação dos trabalhos e rotinas realizadas: 
Ampliar e melhorar a qualidade em termos de valores nutricionais adequados e oompativeis com a idade dos alunos. 

Produto esperado 
	

Outros Produtos 

Projeto/AfivIdade 

2-013-MERENDA ESCOLAR 

3.3.000099W 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

0,00 

900 
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Programa: 8 - Educação 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 	 Meta quantitativa 	Valor 

2 1 
	

Atividade 	 Desenvolvimento do Ensino Fundamental 	 Global 	 12.600 	4.468.200.00 

Funç ao. 	12 - EDUCAÇÃO 	 Subruncao: 	361 - ENSINO FUNDAMENTAL 

Descrição: 	 a) Desenvolver ações voltadas a melhoria do ensino fundamental; 
0) Provvienciar a perfeita manutenção dos espaços fiscos das unidades escolares, 

Adquinr equipamentos de informática, moveis e utensitios para as cantinas, refeitórios e unidades escolares, 
Construção de novas unidades escolares, salas de múltiplo uso, bibliotecas laboratórios, e demais obras necessária para o perfeito desenvolvimento do ensino fundamental: 
Promover a manutenção geral dos prédios públicos de educação: 

O Coordenar e encetar as rotinas administrativas, 
Realizar convénios com órgãos estaduais, federais e demais instituições: 
Adquirir material didático, pedagógico, de expediente, de limpeza e equipamentos para centros de educação 

DesenvoNer programas de formação continuada de professores e funcionários. 
Ampliar ofidnes pedagógicas, esportivas. informatixadas e de lingua inglesa em todas as escolas. 
Promover programas de avaliação, reforço e assistência aos educandos. 

I) Contratar profissionas habilitados, 
mi Promover eventos educacionais. 

Promover a segurança nas unidades escolares; 
Implantar programa de erradicação do analfabetismo: 
Promover concursos Mittlmus, 

Cl) Implantar programas de inclusão digital, 
r) Ampliação do prédio da Secretâne Municipal de Educação, 
5) Revisão do estatuto do magistério. 

Viabilizar a implantação do ensino integral muniapal: 
Fomecer uniformes a lut escolar para os alunos da rede pública de ensino: 
Reformar e ampliar as unidades escolares. 
Manutenção do ensino fundamental de nave anos; 
Manter a qualidade no ensino: 

a1) Obedecer ao plano municipal de Educação: 
b1) Proceder a reforma, ampliação e melhoria nas unidades escolares urbanas e rurais: 
cl) Repor os utensílios domésticos nas cantinas e refeitónos das unidades de ensino. 
d1) Adquirir áreas (terrenos) para fins de edificação de novas unidades de ensino no municipio, 
et) Proceder a construção e reforma geral nos muros de proteção das unidades de ensino: 
El) Manter e melhorar o sistema de transpone escolar gratuito no municipio. 
g1) Manter atualizados os registres de forma a garantir o recebimento dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola 
h1) Iniciar o processo para viabilização da implantação do ensino integral municipal. 

Impiementar Nous do Doeonvolvirnento do Ensine Fundamental, oferecem., ensino de °fralda& e desenvoNendo ações que Possibilitam de todas as formas nossivelS 
rede escolar. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade 

2-014-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

3.1.00.00.00.00 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

3.3.00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

4.4.00.00.00E0 	INVESTIMENTOS 

hor atender as necessidades dos alunos e profissionais da 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 
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Código 	Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 

22 	 Atividade 	 Transporte Escolar 	 Global 

Função: 	12- EDUCAÇÃO 	 Subtunção: 	361 - ENSINO FUNDAMENTAL 

Descrição: 	 a) Garantir a manutenção do sistema de transporte escolar gratuito aos alunos da Rede Minicipal de Ensina. conforme Legislação em vigor 
til Aatirlizar a ampliação de novas linhas escolares. 

Zelar pela boa qualidade dos veiculas. 
Adquirir novas veiculas para aumento e manutenção da frota. 
Possibilitar a terceirização do serviço sempre coe vislumbrar meinoria na qualidade de liaiiude. 

1) Garantir a segurança completa no serviço de transporte: 
Promover contratos de prestação de ser/iças com obediência às leis vigentes; 
Promover a continua capacitação dos motoristas. 

Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

2-015-TRANSPORTE ESCOLAR 

3.3.00.00.00.00 

	

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

INVESTIMENTOS 

Fundeb Ensino Fundamental 
	

Global 

	

Subf unção: 	361 - ENSINO FUNDAMENTAL 

a) Manter as Açães cb FUNDES do Ensino Fundamental, aplicando corretamente os repasses dr,  40% e 60%. 
FUNDES 40% 

Promover de forma continua o zelo e a garantia de manutenção geral do sistema municipal de educação, 
Melhorar o nivel de desempenho dos profissionais da área de educação: 
Promover e garantir a continuidade nas ações de manutenção expansão e melhoria do sistema educacional. 

dl Contratar consultoria qualificada: 
e) Manter o funcionamento do fundo: 
O Promover a valorização permanente dos profissionais da educação, 

Garantir a manutenção da transporte escolar. 
Qualificar os professores e demais profissionais da área. 

FUNDEB 60% 
Garantir a norrena manutenção de dualidade de ensino fundamental, 
Promover e administrar o FUNDES 60 
Observância ás diretrizes estabelecidas pelos entes federados. 

Produto esperado: 	Apoio Administrabvo 

Proietoffitividade 

2-016-FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 

23 
	

Atividade 

Função: 
	

12 - EDUCAÇÃO 

Descdçâo: 

Página: 13 

Meta quantitativa 

200.000 

0,00 

0.00 

Valor 

2547.500.00 

0,00 

12.000 7,642.600,00 

0.00 

	

3.1.00.00.00.00 
	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
	

0.00 

	

3.3.00.0000.00 
	

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
	

0.00 

INVE511MENTOS 
	

0.00 
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Programa: 8 - Educação 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 	 Valor 

24 	 Atividade 	 Fundeb Educação Infantil 	 Global 

Função: 	12- EDUCAÇÃO 	 Subf unção: 	355 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

Descrição: 	 a) Manter as Ações do FUNDEEI da Educação Infantil, aplicando corretamente os repasses da 40% e 60%. 
FUNDEEI 40% 

Promover de forma continua o zelo e a garantia da manutenção geral do sistema municipal de educação: 
Melhorar o nivel de desempenho das profissionais da área de educação) 
Promover e garantir a continuidade nas ações de manutenção expansão e mamona do sistema educam' rai, 
Contratar consultoria qualificada; 
Manter o funcionamento do fundo; 

Promover a valorização permanente dos profissionais sa educação, 
Garantir a manutenção do transporte escolar, 
Qualificar os professores e demais prnfissionais da área. 

FUNDES 60% 
Garantira perfeita manutenção da qualidade de Educação Infantil. 
Promover e administrar o FUNDEEI 60 
Observância ás diretrizes estabelecidas pelos entes federados. 

Produto esperado: 	Apoio Adranistralivo 

Projeto/Atividade 

2-017-FUNDES EDUCAÇÃO INFANTIL 

	

3.1.00.00.00.00 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

	

3.3.00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

12,000 	2.400.000,00 

000 

0,00 

25 

Função: 

Atividade 

12 - EDUCAÇÃO 

Descrição: 

Ensino Superior 

Subkinçao: 	364 - ENSINO SUPERIOR 

Desenvolver pancas de incentivo ao ingresso e permanência de municoes no ensino supenor, 
Promover arménios com a AAEll (Associação de Apoio aos Estudantes Universitários): 
Celebrar parcerias com universidades para acesso do ensino superior fr população, 
Prover a conscientização e permuta de trabalho por subsidias oferecidos; 

Global 12.000 127.400,00 

Produto operado: 	 Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

2-018-ENSINO SUPERIOR 

3.3.00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
	

0.00 

Total do Programa: 	 20.105.803,00 



25.500,00 

0.00 

27 
	

Projeto 
	

Construção de Centros Esportivos 
	

Global 
	

1,000 

Função: 	27- DESPORTO E LAZER 
	

Subtunção: 	812- DESPORTO COMUNITÁRIO 

Descrição: 
	

a) Adgurnr Área (teirenos) para a edficação Mura de novas 'andadas esporavas 
Construir e Ampliar Centras Esportivos para o desenvolvimento Esportivo do Municiai°. 
Estruturar estaços com infra estrutura adequada para a realização de práticas esportivas, propiciando o aumento de pessoas parbopantes de modalidades esportivas. 
Construir Cancha coberta em Lagoa Verde. Campina e Cai, 
Instalar academia ao ar livre em Lagoa verde. Cal e Campina. 

Produto esperado: 
	

Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

1-009-CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS 

Municipio de Quitandinha 
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Programa: 9 - Esporte e Cultura 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 

26 	 Projeta 	 Construção de Centros Culturais 
	

Global 
	

1.000 
	

63.700 00 

FUNI10: 	13 - CULTURA 
	

Subf unção: 	392- DIFUSÃO CULTURAL 

Descrição: 	 a) Viabilizar recursos para garantir a desapropriação de terreno para implantação de Parque de Eventos, e espaços culturais: 
13) Estruturar o espaço Fisica com equipamentos adequados para a realização de eventos , assegurando o permanente incentivo as Festas Populares, Rodeios, Velocros. Exposiçães, feiras. eventos de som autornobillstico. 
c) Vialibilzar a estruturação de outros espaços culturais, 
e) Oferecer atividades que promovam a saúde e ajudem no controle da ociosidade da criança, adolescente. jovem. adulto e idoso. 

Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

1-008-CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 
	

000 

0,00 

4.4.00.00 00.00 	INVESTIMENTOS 
	

0,00 

Manutenção do Departamento de Esporte e Cultura . 	 Global 
	

12.000 
	

1.273.800.00 

Subfunção: 	812- DESPORTO COMUNITÁRIO 

a) Manutenção do Depto de Esporte e Cultura - Proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino e a população em geral acesso a Iros. jamas. revistas. penddicos e internar bem como, proporcionar acesso as atividades recreativas 
e de lazer e Desenvolver o setor esportivo ampliando sua capacidade de atendimento favorecendo assim uma melhor qualidade de vida oportunizando diferentes modalidades esportivas. recreativas e culturais. com  ampliação. 
melhorament0 e cnaçâo de eSrtaçn fifurn adequado 
El Ampliar e criar espaços Esmos para atividades esportivasculturais e de lazer . estruturar os centros de cultura e esportes para melhor atender a população de ?arma a dspenat seu interesse para as aslviueues uresevidaâ, 

Garantir o desenvolvimento das ações culturais municipais, proporcionando a realização 
de suas atividades. 

Implantação de edificas culturais para a municipalidade. 
Manutenção de espaços própnos para eventos correlatos, 

I) Planejar e desenvolvei purificas municipais de esporte e lazer. 
Desenvolve projetos e programas com diretrizes e metes culturas, esportivas e de lazer. 
PrOMOÇão de eventos esportivos e entretenimento durante todo o calendário anual; 

Promover o completo acesso á prática de atividades sodas, recreativas, comunitárias e de lazer, 
Apoiar eventos de cunho cultural, esportivo e de lazer, articulando ações que visem a valonzaçáo e inclusão sooal das cnanças adolescentes, jovens e adultos através da cultura e do esporte. 

28 
	

Atividade 

Função: 
	

27- DESPORTO E LAZER 

Descrição: 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 	
0.00 

Projeto/Atividade 

2-019-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA 

3.1.00.00.00.00 

3.3.00.00.00.00 

4.4.00.00.00.00 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 

0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

INVESTIMENTOS 0,00 

Total do Programa 
	

1.363.000.90 
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Código Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 	 Meta quantitativa Valor 

29 Projeto 	 Construção/Ampliação de Unidades da Assistência Social 	 Global 1 000 38 300 00 

Função: 6- ASSISTÊNCIA SOCIAL 	 Subfunção: 	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

Descrição: 	 a) Construção ou ampliação de Unidades de Assistência Social para melhorar a infraestrutura e assim proporcionar um ambiente de trabalho mais adquado e melhorar o atendimento a população 
b) Adotar de estrutura fisica. construção ampliação e reformas das Unidades de Assistência Social para atendimento a %militas carentes, crianças e adolescentes em sitLI800 de nsco social. 

Produto esperado: 	Outros Produtos 
O 00 

Projeto/Alindado 

1-010-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 0,00 

30 	 Atividade 	 Manutenção da Secretaria da Cnança. Ação Social c Defesa Civil 	 Global 	 12,000 	2.547.600,00 

Função: 	- ASSISTÊNCIA SOCIAL 	 Subf unção: 	244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

Descrição: 	 a) Promover e assegurar a perfeita administração da secretana de assistência social e a unidade da defesa civil: 
b ) Manutenção da Secretaria da Cnança. Ação Social e Defesa Civil desenvolvendo um trabalho voltado a atender as necessidades das classes em condições menos favorecidas ou com necessidades extremas em casos especiais. 

Dotar a Secnatana da Cnança. Ação Social e Defesa Civil da estrutura lima. recursos humanos para o desenvolvimento de suas ações administrativas. 
Atendimento as !amibas em situação de exclusão social. 
Implantar agilizas S000 assistenciais: 
Manter e ampliar a oferta de cursos de âmbito social: 
Criar programas e protelas socizteducatvo em redes para minimizar os problemas sociais identificados: 
Adotará velados, moveis, computadores, material de expediente e outros para a funcionabilidade da secretana: 

1) Adquirir área (terrena) para futura edificação de prédio próprio de secretaria 
I) Criar mecanismos para de forma continua assistir as crianças e adolescentes do munic(ou): 
k) Programar e orientar projetos junto 8s entidades assistenciais do municiai', e atender as necessidades advindas de situação de vulnerabilidade temporária e nos casos de calamidade pública 
I) Promover programas especiais de atendimento ao trabalhador, desempregado, indigente, menor carente, idoso. nutris, visando a atuação e aplicação de recursos destinados a assiste/tinem social. 

Planejar, desenvolver, acompanhar, executar e fiscalizar medidas permanentes, preventivas e assistenciais; 
Preservar o moral da população e restabelecer o bem estar social, 
Promover projetos com a PROVOPAR 
Apoiar e realizar parcenas com entidades não governamentais, 

g) Proporcionar beneficio, eventuais (auxilio óculos, funeral. documentação pessoal, certidões. fotos, cadeiras de rodas, próteses, muletas, sessões de fisioterapia) 
r)Proporcionar  subsidias para transporte e atividades dos grupos da terceira idade, 
s) Combater de forma continua a violência. as drogas e a prostituição; 

Zelar e manter em pleno funcionamento o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, 
Quicar porcarias com e  iniciativa privada: 
Realizar programas de aprendizagem profissional, mediante parcenas com as instituições aptas a ministrar os cursos correspectivos (entidades integrantes do Sistema "S") SENAC, SENAI, SENAT e SENAR. instituições sem fins 

lucrativos erou escolas técnicas, ou ainda, realização de outros programas de profissionalização; 
Desenvolver programas visando a promoção da familia, do alcoólico e das gestantes: 
Disponibilidade financeira para realização de parcerias com instituições assistencialistas: 

allManutenção e custeio das atividades do Conselho Tutelar. Formação Continuada aos Conselheiros Tutelares com objetivo de proporcionar meios de aprofundar seus conhecimentos sobre seu papel enquanto conselheiro. Proporcionar 
a perfeita funcionalidade do conselho Tutelar no municiai°, promovendo e cidadania e o cumprimento da legislação em vigor. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atmclade 
	 0,00 

2-020-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CRIANÇA, AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL 

	

3.1.00.00.00.00 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
	

0,00 

	

3.3.00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
	

0,00 

	

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 
	

0,00 



0,00 

0,00 

0,00 

12,000 25.50000 

0.00 

0.00 

12,000 19.20000 

0,00 

0,00 

0,00 
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Programa: 10 - Assistência Social 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 	 Meta quantitativa 	 Valor 

31 	 Atividades - ECA/FMDCA 	Manutenção do Fundo das Direitos da Criança e Adolescente 	 Global 	 12.000 	 140.200,00 

Função: 	8 , ASSISTÊNCIA SOCIAL 	 Subfunção: 	243 -ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOI FSCFAITF 

Descrição: 	 a) Manter o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, desenvolvendo um tnabalho de forma a garantir os direitos das crianças e adolescentes do murecipio, 
Atuar na formulação e no controle da execução das politicas sociais que asseguram os direitos da criança e adolescente, com suporte técnico, administrativo de pessoal, adquinnda material permanente a equipamentos; 
Prestar toda a assistência as mancas e adolescentes por meio da funda: 
Priorizar o desenvolvimento de programas de prevenção e combate as drogas, Él violáncre e a prostituição intento juvenil em conjunto com outras secretarias e associações de desse: 
Assegurar à criança e ao adolescente, em conjunto com a familia, com o poder executivo e com a sociedade civil, o direito à vida, à saúde, á alimentação, a educação, ao lazer, a cultura, a profissionalização, a dignidade, ao respeito, Ei 

liberdade e a convivência familiar e comunitaria, Isentando-a de toda a forma de negligência, discriminação e opressão nos termos do artigo 211 ela GonsiSuiçaa Poderei. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projetoffluvidade 

6-021-MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

INVESTIMENTOS 

32 	 Atividade 	 Conselho Municipal do FMDCA Global 

Função: 	5-ASSISTENCIA SOCIAL 	 Subtunção: 	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

Descrição: 	 a) Custear despesas com o Conselho Municipal do Fundo dos Diretos da Cnança e Adolescente, 
Investimentos para melhor atender as necessidades do Conselho e proporcionar meios de aprofundar os conhecimentos sobre seu papel enquanto conselheiro, 
Planejar, administrar, executar e fiscalizar o andamento de todas as ações do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente; 
Incentivar ações de cunho assistencial de iriudu a gnianta as Direitos da Cnança e do Adolescente, 
Manter o fundo para incentivar e facilitar as atividades das Unidades assistenciais e executar as atividades previstas na legsslação em vigor, 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade 

6-022OUNSELHO MUNICIPAL DO FMDCA 

3.3.00.60.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

33 	 Atividade 

Função: 	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Descrição: 

Conselho Municipal do FMAS 
	

Global 

Subtunçao: 	244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

Manteres atividades do conselho Mumcipal do FMAS, 
Investimentos pata melhor atender as necessidades do Conselho e proporcionar meios de aprofundar os conhecimentos sobre seu papel enquanto conselheiro. 
Planejar. administrar, executar e fiscalizar o andamento de todas as ações de assistência social. 
Manter e incentivar todas as ações de cunho assistencial: 
Manter o fundo para incentivar e facilitar as atividades das entidades assistenciais e executar demais previstas na legislação em vigor 

Gerencrer transferências Fundo a Fundo do MDS aplicando recursos de acordo com as normas. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade 

2-023-CONSELHO MUNICIPAL DO EMAS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

INVESTIMENTOS 
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Programa: 10 - Assistência Social 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 	 Meta quantitativa 
	

Valor 

2.4 	 Atividade 	 Programas do Fundo de Assistência Socai 	 Global 	 12 000 

Função: 	8 - ASSIS I ENCIA SOCIAL 	 Subfunçao: 	244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

Descrição: 	 a) Planejar, administrar, executar e fiscalizar o andamento de todas as ações de assistência social, 
Manter e incentivar todas as ações de cunho assistencial. 
Descentralizar e manter o fundo para incentivar e facilitar as atividades das entidades assistenciais e executar demais previstas na legislação em vigor 
Gerenciar transferencias Fundo a Fundo MDS aplicando recursos de acordo com as normas. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade 

2-024-PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

	

3.1.00.00.00.00 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
	

eco 

	

3.3,00.00.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
	

0,00 

INVESTIMENTOS 
	

0,03 

1 273 800 DO 

(ZOO 

35 
	

Atividade 
	

Fundo dos Deados da Pessoa Idosa 
	

Global 
	

12,1300 
	

63.800,00 

Função: 	- ASSISTÊNCIA SOCIAL 
	

&monção: 	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 

Descrição: 	 a) Captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidas á pessoa idosa. 
Manter e incentivar todas as ações de cunho assistencial voltadas a pessoa idosa, 
Manter o fundo para Incentivar e facilitar as atividades das Unidades assistenciais e executar as demais atividades previstas na legislação em vigor didgidas a pessoa idosa. 

Produto esperado: 	Apoio Admiristratam 

Projeto/Atividade 

2-025-FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

3 300 nn no 00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 

Total do Programa 

Programa: 11 - Desenvolvimento 

0.03 

0,00 

4.108.400.00 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 

36 	 Projeto 	 Construção de Portal de Acesso 
	

1.000 
	

38.300,00 

Função: 	23 -COMÉRCIO E SERVIÇOS 	 Subfunção: 	605- TURISMO 

Descrição: 	 a) Construção de Portal no acesso a cidade de Ouitandinha 

Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeto/Abodade 
	 0.00 

1-011-CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO 

4.4 00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 
	

0,00 
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Programa 
	

1 - Desenvolvimento 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 

37 	 Atividade 	 Manutenção da Secrelana de Desenvolvimento Econômico Global 

Função: 	23- COMÉRCIO E SERVIÇOS 	 Subfunção: 	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL  

Descrição: 	 a) Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Economico - Executar projetos e atividades de interesse do município na área de Indústria. Comércio. serviços e Turismo. 
Estabelecer Convénios e contratos com a Secretaria Estadual do Trabalha e Promoção Sooal(SETP). 
Viabilizar convénios e ou parcerias com instatiições para realização de cursas para apnrnoramentc e profissionalização de novos trabalhadores 
Atrair implantação de indústrias no munic/pio. visando a geração de empregos - Incentivar a implantação de indústrias visando a geração de empregos diretos e indiretos. 
Formular. planejar programar e executar a política de fomento económico municipal: 

O Captar investimentos pare implantar" na área industrial, comercial e de serviços: 
g) Incentivar a criação e o desenvolvimento de micro. pequenas e medas empresas. 
ti) Coordenar a integração do poder executivo municipal com a classe empresarial. 
I) Executar pontas públicas voltadas á fommlizarão de empresas e ao setor agropecuário e turi co 
I) Dotar a secretaria de suficiente estrutura para o bom funcionamento. 
k) Implantar cursos profissionalizantes em parceria com o Sistema "S". 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade 

2-026-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

	

3.1000000.00 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

	

3.3.00.0000.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

	

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 

Meta quantitativa 
	

Valor 

12 
	

e2C.,  9ÚL,  

0,00 

0.00 

100 

0.00 

Total do Programa 
	

675.200,00 

Programa:2 - Industrie 

Código 	Tipo 
	

Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 

38 
	

Atividade 
	

Ampliação do Distnto Industrial 
	

Area Industnal 
	

f.000 
	

63.800.00 

Função: 	22- INDÚSTRIA 
	

Subtunção: 	662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

Descrição: 
	

Ampliação do Parque Industrial através de desapropriações de terrenos, Execução de obras de Infra-estrutura. 

Produto esperado: 	Terrenos/Lotes Adotardes 

ProjetWAbvidade 

1-012-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 

TOVSO do Programa 

0.00 

61800.00 
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Programa: 13 -Agricultura 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 

39 	 Atividade 	 Gestão de Resíduos Sólidos 	 Global 

Função: 	18- GESTÃO AMBIENTAL 	 Subfunção: 	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

Descrição: 	 a) Manter/ampliar o programa de coleta de residuos saldos urbanos domiciliar, 
1  Manter/ampliar o programa de coleta seletiva de lixo reciclável, 
Manter o programa de coleta seletiva de lixo recicLivel toxico, 
Manter o programa de coleta seletiva de residuos da saúde, 
Manter destinação final de residuos sólidos em aterro sandeus licenciado: 

1) Manter integração com o CONRESOL -Consorcio IntemiuMelpM para Gestão dos Resíduos soados urbenos. pata dominação final de residuos sólidos. 
omplantar programas de consdentização. separação e reoclagem do lixo. 

	

Meta quantitativa 
	

Valor 

	

12,000 
	

1401.200,00 

Produto esperado: 	Outros Produtos 	
0,00 

Projeto/Atividade 

2-027-GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.3.0000.00.00 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
	

0.00 
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Programa 	3 - Agricultura 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 	 Unidade de Medida 	 Meta quantitativa 	 Valor 

40 	 Atividade 	 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 	 Global 	 12 000 	1 401 200.00 

Função: 	20- AGRICULTURA 	 subtunçaa: 	606 - EXTENSÃO RURAL 

Descrição: 	 a) Orientar e prestar assistência técnica aos agricultores e pecuaristas, 
Coordenar, executar e ampliar os programas e projetos municipais de apoio ao setor agropecuano e de abastecimento, 
Desenvolver programas e mecanismos de racionalização do uso do solo, subsolo, de água e do ar: 
Fiscalizar a produção agrícola e produtos de origem animal. garantindo a qualidade sanitária dos produtos e a sustentablidade ambiental do processo de produção: 
Coordenar e executar programas de melhoria da qualidade de vida das populações rurais e do manejo adequado dor recursos naturais, 

Executar a omitira municipal dg Meio ambiente o planejamento operacionais fonnoloc,110 o asselição da politica de proecrvasbe dee recursos naturais renováveis: 

Prover a constante proteção da fauna e tora. 
hI Fiscalizar as reservas naturais do município: 
I) Executar o licenciamento e a fiscalização de atividades e empreendimentos, 

Combater permanentemente a poluição ambiental. 
Fazer cumprir a legislação Federal, Estadual e Municipal do Moo Ambiente. 

I) Promover cursos e o desenvolvimentu de pesquisas de Meio Ambiente. 
m) Definir a politica de limpeza pública através do gerenciamento e fiscalização da coleta reciclagem e a disposição final do lixo, por administração direta ou atreves de terceiros; 
ri) Efetuar a arborização de logradouros e vias públicas. 

Recuperar matas caiares e florestas municipais, 
Fiscatizar as margens dos nos, dos terrenos públicos e das áreas de proteção ambiental' 

ci) Manter, ampliar e aperfeiçoar o programa da patrulha mecanizada, bloco do produtor, inseminação artificial e análise de solo: 
r)Promover anualmente o Encontro Municipal com produtores rurais: 
s) Adquinr veiculas. computadores, materiais de expediente e outros para o perfeito funcionamento da secretaria. 

Viabilizar recursos financeiros e apoie técnico junto aos Órgãos federas e estaduais ligados a agropecuária e instituições financeiras oficiais, a fim de viabilizar a implantação de programas de apoio a agropecuana. 
Ackonnr maquinas e equipamentos, propiciar a melhoria na wilragestnrtura das propriedades rurais; fortalecer o setor agropecuano. 
Criar e desenvolver programas voltados ao desenvolvimento rural do municiai°, 
Estimular e incentivar a criação de associações e cooperativas, visando a organização dos produtores rurais, 
Firmar convênios com os entes federados; 

ai) Proporcionar facilidades para o acesso do agricultor familiar à linhas de credito do PRONAF e PROGER, 
bl) Estabelecer programas de fomento a agricultura. diversificando as culturas, que incrementem a renda do produtor rural. 
et) Incentivar a ~dadas de pecuana alternativa: 
dl) Manter o viveiro municipal florestal: 
ai) Viabilizar equipamentos c funcionamento da Casa da Produtor, 
ti) Criação do programa de recuperação de mata ciliar. 
91) Implantar programas de consaentrzaçâo. separação e reciclagem do fixo, 
111) Cnar, manter e administrar o Fundo Municipal do meio Ambiente: 
il) Manter a programa de coleta seletiva de lixo reciclava'. em parceria com a Associação dos Coletores de Materiais Recichaveis de Quitandinha - ACOMAR. com  apoio da secretaria de promoção social: 
j1) Firmar convênios e parcenas com empresas pnvadas, organizações não governamentais, secretarias de estado, SANEPAR, ministérios e demais órgãos voltados a questões ambientais. a fim de buscar recursos finanreir 	apoio 

C O: 

técnico para a cnaçao os petiscas e diagramas VC1I3d35 a preservação e recuperação do meio ambiente. 
kl) Coordenar. executar e fiscalizar todos os programas voltados a conservação e reaperação do meio ambiente no município. 
11) Observar e fazer cumprir o Plano Diretor Muniapal no que tange as questões relacionadas ao meio ambiente. 
ml) Manter programas de apoio a agricultura familiar: 
n1) Executar programa de distribuiçao de calcado. 

Produto esperado: 	Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade 

2-0213-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

3.1.ot00.00.00 

3.3.00.00.00.00 

4.4.00.00.00.00 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 

OUTRAS DFSPFSAS CORRENTES Dai 

INVESTIMENTOS 0,130 

Total do Programa 
	

2.602.400.00 
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Programa: 14- Abastecimento 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 

41 	 Projeto 	 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 

Função: 	17 -SANEAMENTO 	 Subruntio: 	511 -SANEAMENTO BÁSICO RURAL 

Descrição: 	 a) Ampliação do Sistema de Abastecimento de água nas comunidades do interior do Munidpio. 

Produto esperado: 	Outros Produtos 

Projeto/Atividade 

1-013-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 

Patrulha Agricola Mecanizada 

Subi:unção: 	606 - EXTENSÃO RURAL 

Aumentar e modernizar a Patrulha Agricola Mecanizada' 
EquÉpar a patrulha Agdcola Mecanizada de forma a ampliar o atendimento, com menor qualidade aos agncultores locais. 

Produto esperado: 	Tratores 

Projeto/Atividade 

1-014-PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA 

4.4.00.00.00.00 	INVESTIMENTOS 

Unidade de Medida 

Global 

Unidades 

	

Meta quantitativa 
	

Valor 

	

1 000 	 63.800,00 

0.00 

0,00 

	

1.000 
	

38.300.00 42 
	

Projeto 

MOO: 	20 AGRICULTURA 

Descrição: 

0.00 

Total do Programa. 	 102.100 00 

Programa: 15- Instituto de Previdência 

Código 	Tipo 
	

Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 

44 	 Atividade 	 Manutenção da Instado de Previdência 
	 Outras Unidades de Medida 

	
12,000 
	

4.300.000,00 

Função: 	O - PREVIDÊNCIA SOCIAL 
	 suinunito: 	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 

Descrição: 	 a) Manter o perfeito funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municiai° de Quitandinha, para que possa desenvolver sua função de fama eficaz e transparente, 
Administrar e genr todas as atividades inerentes a Previdência Municipal; 
Manter. gerermiar e garantir o perfeito funcionamento do insbtuto: 

c1) Genr todos os beneficias previdêncianos aos servidores e dependentes. 
e) Manter reserva orçamentária. 

Produto esperado: 	Apoio Admmistratrvo 

Projeto/Atividade 

Total do Programa 	 4 300 00:, 
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Programa: 99• Reserva de Contingência 

Código 	Tipo 	 Nome da ação 
	

Unidade de Medida 
	

Meta quantitativa 
	

Valor 

Atmdade 	 Reserva de Contingência 
	 Outras lindadas de Medida 	 loco 

	
891 	OC 

Função: 	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
	

Subtançao: 	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

Descrição: 	 Resderva de Contingência 

PrOdUtO esperado: 	Apoio Administrativo 	
o oo 

Projeto/Atividade 

9-029-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

9.9.00.00.00.00 	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
	 0.00 

Total do Programa: 891.60000 

Total da Unidade: 72.312.300.00 

Total do Orgão: 71312.300.00 

Total Geral: 	72212300,00 
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PROJETADA ESTIMADA REALIZADA 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 2020 

11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 4.112.080,87 4.339.595,42 6.645.953,75 4.678.782,89 4.849.558.47 5.026.567,35 Projeção IPCA-FOCUS Banco Central do Brasil 

12 CONTRIBUIÇÕES 389.351,29 453.8591/ 484.866,35 489.333,94 507.194,63 525.707,23 Projeção IPCA-FOCUS Banco Central do Brasil 

13 RECEITA PATRIMONIAL 330.885,47 299.217,62 537300,00 322.605,01 334.380,09 346.584,96 Projeção IPCA-FOCUS Banco Central do Brasil 

16 RECEITA DE SERVIÇOS 33.949,35 11.666,14 180.000,00 12.577,98 13.037.07 13.512.93 Projeção IPCA-FOCUS Banco Central do Brasil 

17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 39.092.619,45 43.373.146,84 53.601.515,00 46.763.238.92 48.470.097,14 50.239.255.68 Projeção IPCA-FOCUS Banco Central do Brasil 

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 113.952,21 380.466,83 137.700,00 410.204,53 425.176,99 440.695,95 Projeção IPCA-FOCUS Banco Central do Brasil 

21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 833.040,70 117.677,23 644.000,00 126.875.01 131.505.95 136.305.91 Projeção IPCA-FOCUS Banco Central do Brasil 

22 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 113.800,00 42.000,00 122.694,73 127.173,09 131.814,91 	Projeção IPCA-FOCUS Banco Central do Brasil 

24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.351.525,16 67.438.60 359.865,00 72.709.67 75.363,58 78.114.35 Projeção IPCA-FOCUS Banco Central do Brasil 

29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 50.000,00 51.825,00 53.716,61 55.677,27 Projeção IPCA-FOCUS Banco Central do Brasil 

2021 	 2022 	 2023 METODOLOGIA DE CÁLCULO 
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CODIGO DO 
PROJETO / 
ATIVIDADE 

.... 	• 

NOME DO PROJETO / ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA PREVISÃO EXECUÇÃO SALDO A EXECUTAR 

Qte Valor Cite Valor Qte 	 Valor 
_. 

1005 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 	Percentual 	 100,00 889.417,09 	86,00 764.898,70 	14,00 124.518,39 

1006 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 	Percentual 	 100,00 1.927.667,98 	83.00 1.431.777.99 	17,00 495.889,99 

1009 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS 	 Percentual 	 100,00 887.725,40 	26,00 230.808,60 	74,00 656.916,80 

1011 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO 	 Percentual 	 100,00 215.479,77 	57,00 122.823,47 	43,00 92.656,30 

2096 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 	Percentual 	 100,00 242.016,73 	0,00 0,00 	100,00 242.016,73 

Fonte 

Notas Explicativos 
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PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

2021 
AMF  -13enanstranvo VI LRF erl 4° § r inciso IV alínea 'a1 

	
Pá ina: li 2 

EXERCÍCIO 
RECEITAS 

PREVIDENCIARIAS 
(a) 

DESPESAS 
PREVIDENCIARIAS 

(b) 

RESULTADO 
PREVIDENCIÁRIAS 

(c) = (a-b) 

SALDO FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO 

(d)=("d"exerc.anterlor)+(c) 

2020 9.179.986,79 2.867.897,68 6,3'2.089,11 61.535.357.92 

2021 9.137.984,75 3.129.059.38 6.008.925,37 67.544.283,29 

2022 9,529.352,63 3.351.413,00 6.177.939,63 73.722.222.92 

2023 9.913.288,72 3.807.734,02 6.105.554,70 79.827.777.62 

2024 10.251.682,91 4.293.762,36 5.957.920,55 85.785.698,17 

2025 10.578.274,91 4.761.915,54 5.816.359,37 91.602.057,54 

2026 10.893.436,96 5.139.810,78 5.753.626,18 97.355.683,72 

2027 11.203.243,47 5.554.797,94 5.6418445,53 103.004.12625 

2028 11,545.973,78 5.805.822,37 5.740.151,41 108,744.280,66 

2029 11.863.362,36 6.127.971,68 5.735.390,68 114.479.671,34 

2030 12.127.229,77 6.666.992,74 5.460.237,03 119.939.908,37 

2031 12.373.192,43 7.150.879,24 5.222.313,19 125.162.221,56 

2032 12.623.847,75 7.576.737,42 5.047.110,33 130.209.331,89 

2033 12.84i31115 8.065.166,90 4.783.144,25 134.992.476,14 

2034 	. 13.066.662.26 8.449.002,73 4.617.659,53 139.610.135,67 

2035 , 16250.224,70 8.931.900,33 4.318,324,37 143.928.460,04 

2036 13.409.817,43 9.400.034,54 4.009,782,89 147.938.242,93 
1 

2037 12.527.287,42 9.939.592.70 3.587.694,72 151.525.937,65 

20313 12.634.487,50 10,368440,05 3.245.047.45 154771.985.10 

2039 13.726.527,86 10.782.749,30 2.943.778,56 157.715.763,66 

2040 13.679.047,18 11.651664,52 2.021.382,66 159.737.146,32 

2041 13.508.061,25 12.840.108,66 667.952,59 160.405.098.91 

2042 13.404.298,92 13.289.147,69 115.151,23 160.523.250,14 

2043 13.303.368,75 13.544.796,46 (241 427,71) 180.278.822,43 

2044 13 151.779.47 13.895.360,96 (743.581,49) 159.535.240,94 
. 

2045 12931.800,31 14.398.526,27 (1.466725,96) 158.068.514,98 

2046 12688.553,23 14.815585,15 (2.128.031,92) 155.940.483,06 

2047 12.381.845,35 15.272.09695 (2.890.254,60) 153.050.228,46 

2048 12.148.315,34 15.174.903,33 (3.026.587,99) 150.023.640,47 

2049 11.845.877,20 15.330.335.42 (3.484.458,22) 146.539.182,25 

2050 11 575.573,58 15.224.706,84 (3.649 133,26) 142.890.048,99 

2051 11291.008,27 15.084.390,09 (3.793381,82) 139.096.667,17 

2052 10 963.794.79 15.076.440 85 (4.112646,06) 134.984.021,11 

2053 10649.715,39 14.898.446,20 (4.248 730,81) 130.735.290,30 

2054 10,359615,60 14.552.353.61 (4.192 838,01) 126.542452,29 

2055 10.086.650,20 14.137.513,82 (4.050.863,62) 122.491.588,67 

2056 7.514.977,51 13.751.275,22 (6.236.297,71) 116.255.290,96 

2057 7.113.685,48 13.272.326,98 (6.158.541,50) 110.096.649,46 

2058 6.717.000,42 12.783.115,60 (6,066.115,18) 104.030.534,28 

2059 6,320.664,02 12.305.858,43 (5.985194,41) 98.045.339,87 

2060 5.934.747,22 11.799.572,63 (5.864.825,41) 92.180.514,46 

2061 5.556.415.22 11.286.982,95 (5.730.567,73) 86.449.946,73 

2062 5.186.613,72 10.769.583.15 (5.582.969.43) 80.866.977,30 

2063 4.826.246,23 10.248.923,87 (5.422.577,64) 75.444.299,66 

2064 4.476.161,73 9.726.52360 (5.250.361,87) 70193.937,79 

2065 4.137.158,94 9.203.959,59 (5.066.300,75) 65.127.137,04 

2066 3.309.990,95 8.682.918,60 (4.872.927,65) 60.254.209,39 

2067 3.495.346,67 8.165.151,94 (4.669.305.27) 55.584.404,12 

2068 3.193.830,66 7.652.341.77 (4.458.511.11) 51.125.893,01 
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2021 
AMF • Demonstrativo VI LRF art 	2° 	IV I 	'aI  

EXERCÍCIO 
RECEITAS 

PREVIDENCIÁRIAS 
(a) 

DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS 

(IA 

RESULTADO 
PREVIDENCIÁRIAS 

(c) = (a-b) 

SALDO FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO 

(cI)"d"exerc.anterior)+(c) 

2069 2.905.971,43 7.146.070,79 (4.240.099,36) 46.885.793,65 

2070 2.632.227,65 6347.905,88 (4.015.678,23) 42.870.115.42 

2071 2.372.977,75 6.159.358,72 (3.788380,97) 39.083.734,45 

2072 2.128.521,02 5.681.868,94 (3.553.347,92) 35.530.386,53 

2073 '.699.071,16 5.216.816,44 (3.317.745,28) 32.212.64125 

2074 '.684.771,40 4.765.665,61 (3.080.894,21) 29.131.747,04 

2075 1.485.663,06 4.330.000,66 (2.844.317,60) 26.287.429,44 

2076 1.301.768,52 3.911.405,58 (2.609.637,06) 23.677.792,38 

2077 1.132.896,68 3.511.468.69 (2.378.572.01) 21.299.220.37 

2078 978.838,54 3.131.710,73 (2.152.872,19) 19.146.348,18 

2079 839.261,78 2.773.565.42 (1.934.303,64) 17.212.044.54 

2080 713.720,30 2.438.236.56 (1.724.516.26) 15.487.528,28 

2081 601.661,28 2.126.574,15 (1.524912,87) 13.962.615,41 

2082 502.443,93 1.839.119,51 (1.336.675,58) 12.625.939.83 

2083 415.352,10 1.576.158,73 (1.160.806,63) 11.465.133,20 

2084 339.599,47 1.337.629,16 (998 029.69) 10.467.103,51 
1 

2085 274.355,73 1.123.189,62 (848833.89) 9.618.269,62 

2086 218.761,75 932.226 27 (713 464,52) 8.904.805,10 

2087 171.941,24 763.868.25 (591 927,01) 8.312.878,09 

2088 133.008,38 617.067,12 (484.058,74) 7.828.819,35 

2089 101.084,53 490.575,92 (389491.39) 7.439.327,96 

2090 75.321 39 383.080,38 (307,758,49) 7.131,569,47 

2091 54.900,72 293.162,53 (238261,81) 6.893.307.66 

2092 39.037,88 219.333,73 (180295,85) 6.713.011,81 

2093 26.995,24 159.955,96 (132.960,72) 6.580.051,09 

2094 18.087,08 113.264,13 (95.177,05) 6.484.874,04 

2095 11.692,33 77.538.01 (65345,68) 6.419.028,36 

Fonte 

Notas Explicativas 



Municipio de Quitandinha - PPA 2018 / 2021 

ANEXO II - DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Página: 1 

PROGRAMA NOME 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

0001 Processo Legislativo 2.420.000,00 2.662.000,00 2.928.000,00 3.221.000,00 11.231.000,00 

0002 Governo Municipal 700.000,00 758.800,00 822.600.00 891.700,00 3.173.100,00 

0003 Assessoha Técnica 200.000,00 216.800.00 235.100,00 264.600.00 9003.700,00 

0004 Administração 3.510.000,00 3.804.900,00 4.124.500,00 4.471.000,00 15.910.400,00 

0005 Urbanismo 8.100.000,00 8.780.400.00 9.518.100,00 10.317.800,00 36.716.300,00 

0006 Saneamento 20.000,00 21.700,00 23.600,00 25.600.00 90.900,00 

0007 Saúde 14.695.000,00 15.929.400,00 17.267.500.00 18.718.100.00 66.610.000,00 

0008 Educação 15.770.000,00 17.167.600,00 18.533.500,00 20.105.800,00 71.676.900,00 

0009 Esporte e Cultura 1.070.000,00 1.159.900,00 1.257.400.00 1.363.000,00 4.850.300,00 

0010 Assistência Social 3.225.000,00 3.496.000,00 3.789.800,00 4.108,400,00 14.619.200,00 

0011 Desenvolvimento 530.000,00 574.500,00 622.800.00 675.200.00 2.402.500,00 

0012 Industria 50.000,00 54.200,00 58.800.00 63.800,00 226.800,00 

0013 Agricultura 2.200.000.00 2.384800,00 2.585.200.00 2.802.400,00 9.972.400,00 

0014 Abastecimento 80.000,00 86.700,00 94.000,00 102.100,00 362.800,00 

0015 Instituto de Previdência 3.000.000.00 3.300.000,00 3.600.000.00 4.300.000,00 14.200.000,00 

0099 Reserva de Contingência 700.000,00 758.800,00 822.500,00 891.600.00 3.172.900,00 

TOTAL 56.270.000,00 61.156.500,00 66.283.400,00 72.312.300,00 256.022.200,00 
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AMF -Tabela 1 ILRF. art 4° 1 Pá ina: 1 / 1 

Especificação 
2021 2022 2023 

Valor Corrente Valor Constante % PIB % RCL Valor Corrente Valor Constante '1. PIB % RCL Valor Corrente Valor Constante % PIB % RCL 

Receita Total 53.050.847,68 51.182.679,86 0,001 107,248 54.987203.62 53.127.73297 0,001 110,477 56.994.236,55 55.066.895,22 0,001 113,804 

Receitas Primárias (I) 52.405.332.68 50.559.896.46 0,001 105,943 54.239.519,32 52.405.332,68 0.001 108.975 56.137.905,50 54.239.519,32 0.001 112.094 

Despesa Total 53.050.847.68 51.182.679,86 0,001 107,248 54.987.203,62 53.127.732,97 0001 110,477 56.994.236,55 55.066.895,22 0.001 113.804 

Despesas Primárias (II) 51.711.415.04 49.890.414.90 0,001 104,540 53.521.314,57 51.711.415,04 0,001 107.532 55.394.560,58 53.521.314.57 0.001 110,610 

Resultado Primário (III) = (I - II) 693.917,64 669.481,56 0.000 1,403 718.204,75 693.917,64 0.000 1.443 743.344,92 718.204,75 0,000 1,484 

Resultado Nominal 136.240.00 131.442.35 0,001 0,275 (136.240,00) (131.632,85) 0.001 (0,274) (136.240,00) 131.632,85 0,001 (0.272) 

Divida Pública Consolidada 600.480.00 579.334,30 0,001 1,214 464.240,00 448.541,06 0,001 0,933 328.000,00 316.908,21 0.001 0.655 

Divida Consolidada Liquida 600.480,00 600.480.00 0.001 1,214 464.240.00 448.541.06 0,001 0.933 328.000,00 316.908,21 0,001 0,655 

Receitas Primárias Advindas de PPP (IV) 0,00 0,00 0,000 0000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 

Despesas Primárias Geradas por PPP (V) 0,00 0,00 0,000 0.000 0,00 0.00 0,000 0.000 0.00 0.00 0.000 0,000 

Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0.00 0,000 0.000 

Fonte 

Notas Emassavas 
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