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Código do
Programa
0001

0002

0003

0004

0005
0006

0007
0008

Descrição do Programa
Ação Legislativa: Despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (exceto
aposentadorias e pensões), despesas de capital necessárias à manutenção do processo legislativo não inclui
transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem se classificar de acordo com a finalidade da
entidade a que é destinada (educação, assistências sociais, saúde, etc).
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente: Despesas de qualquer natureza com a manutenção de corpo
jurídico e/ ou órgãos encarregados da defesa dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, como Conselho
Tutelar.
Planejamento e Orçamento: Despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do
órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital necessárias à manutenção de órgãos voltados para a
elaboração, implantação e aprovação de planos de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da
estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.
Administração Governamental: Despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do
órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividade de apoio administrativo que não possam
ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou gestão de políticas públicas.
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos: Despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação
de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Divulgação Oficial e Institucional: Despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação por meios e
comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios técnicos propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros
meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.
Eventos oficiais do Município: Despesas de qualquer natureza com a organização divulgação e realização de eventos
de caráter oficial do município em que haja a participação direta ou indireta da administração municipal.
Atenção a Pessoas Portadoras de Deficiência: Despesas de qualquer natureza com a manutenção de conselhos e
centros de assistência destinados a amparar, proteger pessoas portadoras de deficiência, visando sua integração na
sociedade. Deverão incluídas as subvenções sociais a entidades privadas voltadas para esse fim específico.

VALOR R$
2.468.115,00

41.000,00

1.369.400,00

5.111.000,00

135.000,00
86.000,00

113.000,00
8.000,00
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0009
0010

0011

0012

0013

0014

0015
0016

Inativos e pensionistas da Previdência Estatutária: Pagamento de aposentadorias e pensões a servidores do regime
estatutário e seus dependentes beneficiários, quando feito pela administração direta municipal.
Educação Infantil: Despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgãos
(exceto aposentadoria e pensões), despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura
administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6
anos e sua prestação para ciclo de ensino fundamental.
Ensino Fundamental: Despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão
(exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura
administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14
anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as
subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental.
Equipamentos de Informática: Despesas com a compra instalação e manutenção de computadores e softwares para
diversas atividades, sejam os recursos para o programa oriundo de outras esferas de governo ou de recursos próprios
do Tesouro Municipal.
Transporte Escolar para Alunos: Despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos de ensino
fundamental, sejam os recursos para o programa oriundo de outras esferas de governo ou de recursos próprios do
Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).
Merenda Escolar: Despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de
serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das
refeições a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município.
Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores: Despesas de qualquer natureza com cursos de treinamento,
capacitação e aperfeiçoamento de professores para s escolas de ensino fundamental.
Museu, Biblioteca, Teatro e Centros de Cultura: Despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas
aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital necessárias às manutenções de
órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) a preservação, guarda manutenção e divulgação
do acervo referente ao patrimônio histórico e arquitetônico, de livros e documentos, pinacotecas e estatuária, e da
manutenção de teatros e casas ou centros de cultura.

423.000,00
659.500,00

4.043.730,00

124.000,00

380.000,00

67.000,00

53.000,00
394.000,00
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0017

0018

0019

0020

0021

0022
0023

0024

Serviços de Limpeza Urbana: Despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do
órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município,
encarregados a lavagem e varrição de vias públicas, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos d aterros sanitários,
usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados.
Iluminação Pública: Despesas de custeio, transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão(s) (exceto
aposentadorias e pensões), despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, encarregados da
implantação, manutenção e operação dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos.
Parques e Jardins: Despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão(s)
(exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da
administração direta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques e jardins e da arborização
de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.
Construções Habitacionais: Despesas de custeio, de qualquer natureza de órgãos da administração direta do
município no planejamento e construção de residências em áreas urbanas e rurais, destinadas à cobertura de défcit
habitacional, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui a concessão
de empréstimos a empresas provadas para a construção, ou a pessoas para a aquisição de unidades residenciais.
Saneamento Básico: Despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão da administração direta do município, com
a construção e operação de sistema de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para
fornecimento de água portável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de
sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de
condições sanitárias, e com melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas e rurais.
Eletrificação Rural: Despesas de qualquer natureza destinadas à implantação. Ampliação, construção de redes de
energia elétrica, de alta e baixa tensão, com a finalidade de levar energia elétrica ao meio rural.
Promoção do Turismo: Despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das
potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivos a
empreendimentos turísticos.
Gestão da Política de Meio Ambiente: Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento,
sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formação de políticas de conservação e controle do meio ambiente,
bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.

663.000,00

674.000,00

41.000,00

236.000,00

1.143.452,00

350.000,00
764.000,00

256.000,00
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Serviços de Divida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento: Despesas com o pagamento
de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal dos contratos) relacionados
com a dívida interna decorrente de contratos firmados com bancos e/ou agências de fomento, inclusive pertencentes
aos governo estaduais, desde que firmados diretamente com a administração municipal.
Encargos Sociais sobre a Folha de Pagamento dos Servidores: Pagamento de contribuições do governo municipal,
na qualidade de empregador, para o PASEP, FGTS, INSS, Fundo de Previdência dos Servidores Municipais e Plano de
Saúde.
Desporto Comunitário: Despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros,
ou de comunidades carentes, principalmente com objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas.

193.000,00

0028

Lazer: Despesas de qualquer natureza com a implantação, manutenção e conservação de parques recreativos
destinados ao lazer da população.

155.000,00

0029

Supervisão e Coordenação Administrativa: Compreende as ações de caráter administrativo exercidos
continuamente, que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

1.823.728,00

0030

Serviços de Transito: Compreende um conjunto de ações que visam ao gerenciamento, à fiscalização, ao controle e à
execução de atividades relacionadas ao trânsito.

46.000,00

0025

0026

0027

0031
0032
0033

0034
0035

Telefonia Rural: Conjunto de ações que visam dar à área rural melhor atendimento telefônico.

398.458,00

148.000,00

58.500,00

Complexos Industriais: Conjunto de ações destinadas ao apoio dos complexos industriais existentes, e importação de
novos, assim como de administração e comercialização dos Distritos Industriais.
Saneamento Geral: Compreende as ações desenvolvidas em benefício das comunidades, no que se refere a melhoria
do nível de higiene pública, através das execuções de obras de macrodrenagem desassoreamento de córregos e
canais.
Serviços Funerários: Compreende as ações relativas à manutenção, implantação e administração de cemitérios e
forno crematório, bem como, envolvendo a prestação de serviços funerários.

1.049.000,00

Assistência Social Geral: Compreende as ações de caráter social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger
as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, através do sistema

579.000,00

367.900,00

23.000,00
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descentralizado e participativo de assistência social.
0036

Erradicação do Analfabetismo: Conjunto de ações que visam erradicar o analfabetismo, proporcionando condições de
alfabetização à pessoas com idade superior à obrigatoriedade escolar.

8.000,00

0037

Assistência ao Educando: Conjunto de ações complementares que viabilizam a escolaridade obrigatória, como: bolsa
estudo, livros, material didático e de apoio com transporte escolar e alimentação.

61.000,00

0038

Práticas Desportivas, Recreativas e de lazer das Comunidades Escolares: Conjunto de ações que visam à
manutenção, ao desenvolvimento e à qualificação das práticas desportivas e de lazer da população escolar.

10.000,00

0039

Assistência Médica a População: Conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, no
primeiro nível do sistema de saúde.

5.313.849,00

0040

Inspeção de Produtos de origem Animal: Compreende as ações que visam a assegurar a qualidade do produto
consumido, pela situação da vigilância sanitária na produção, no transito e comércio de produtos de origem animal.

84.000,00

0041

Desenvolvimento da Produção Vegetal: Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de planejamento e da promoção
dos produtos agrícolas que elevem a produtividade, observando o desenvolvimento sustentável.

1.905.906,00

0042

Irrigação na Área Rural: Compreende as ações que visam promover condições para encontrar e armazenar água para
irrigação sem prejuízos para o meio ambiente.
Semente e Mudas: Compreende as ações relacionadas com as pesquisas, desenvolvimento, produção, distribuição,
finalização e acompanhamento das sementes e mudas, visando a assegurar tecnologia limpa e sustentável para o
desenvolvimento da produção vegetal.
Assistência Financeira e Material aos Pequenos produtores: Compreende as ações que visam a assegurar ao
pequeno produtor familiar a manutenção e a ampliação da produção para obter as condições mínimas necessárias à
sobrevivência digna.
Pesquisa e Produção Mineral: Compreende as ações desenvolvidas com o objetivo de fomentar a pesquisa, a
produção e o aproveitamento dos recursos minerais.

30.000,00

0043

0044

0045

30.000,00

562.452,00

225.000,00
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0046

Construção, restauração e conservação de estradas municipais: Compreende as ações relativas à desapropriação,
restauração, recuperação, construção, pavimentação e obras de arte especiais, visando a manutenção e a ampliação
das estradas municipais.
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS R$ ------------------------------------------------------------- >

1.014.000,00

33.658.990,00

