
2001 P / A Atividade Mantida un. 2021 1 1.157.000,00 - 1.157.000,00

Nº Identificador Cód. da Ação
Produto

Unidade de 

Medida

1001 P Projeto Mantida un. 2021 - 10.000,00 - 10.000,00

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

1107 P Atividade Mantida un. 2021 - 20.000,00 - 20.000,00

Nº Identificador Cód. da Ação
Produto

Unidade de 

Medida
Descrição da Ação Meta

Descrição da Ação Meta Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Equipamentos e Mat. Permanente. Proporcionar ao

legislativo condições Orçamentárias e Financ. instalações

adequadas para o êxito de suas atividades, consistente,

especialmente na aquisião de equipamentos e material

permanente necessários para seu funcionamento. REC. 0001

Terceiros

Meta Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Manutenção, Reforma e Ampliação Predio Administrativo.  

Proporcionar ao legislativo condições Orçamentárias e

Financ. instalações adequadas para o êxito de suas

atividades, consistente, especialmente na manutenção das

instalações do Imóvel de funcionamentio do Legislativo

Municipal. REC. 0001

Quant. 

Física

Produto

Unidade de 

Medida

Meta

Ano

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Manutenção Legislativo. Proporcionar ao

legislativo condições Orçamentárias e Financ. instalações

adequadas para o êxito de suas atividades, assessoria

jurídiac e contábil, estagiários; pagamento de pessoal,

precatorios,RPV e Sentenças Judiciais, aquisição de

materiais, serviços, equipamentos e material permanente

necessários para seu funcionamento.Realizar concurso

público e nomear servidores. Instituir motivadores para que

os servidores sintam-se parte da Entidade que pertencem

(treinamentos, acesso a cultura e ao conhecimento,

premiação, produtividade...) e manutenção do prédio

administrativo,manutenção do Programas, divulgação oficial,

fone, agua, luz e internete e toda a parte funcional do Poder

Legislativo. REC. 0001

EMPRESA  "01 " - "21" -  "27"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO - RS.

Próprios

Órgão e Unidade Orçamentária: 0101 - Câmara Municipal de Pontão

Função: 01 - Legislativa

LDO ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Total

Total do Programa 

Programa de Governo: 0001 - ( AÇÃO LEGISLATIVA) Gestão Administrativa do Poder Legislativo 1.200.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Descrição dos Objetivos do Programa: Dotar a Camara Municipal de Vereadores de Pontão,  recursos humanos (patrimônio intelectual), espaço físico, veículos, equipamentos em geral, para receber de maneira confortável a 

comunidade, agilizar  o desenvolvimento das Ações Legislativas e oportunizar aos contribuintes o acesso a informações por meio eletrônico de dados.

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação

Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

1



2002 A Atividade Mantida un. 2021 1 13.000,00 - 13.000,00

1.200.000,00

636.750,00

Órgão e Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria de Administração.

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Total do Programa - R$

Quant. 

Física

Meta

 EMPRESA - 27 - CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES 

Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros

Nº Identificador Cód. da Ação

Próprios

1.550.000,00

2003

TOTAL GABINETE DO PREFEITO

Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Meta Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Total

Ano

2004

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida
Total

Equipamentos

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

un.

Total

Manutenção da Comunicação social, divulgação e

publicação de atos oficiais e normativos para que a

população se mantenha informada e para que a

transparência nas atividades públicas se realize de forma

normal. REC. 0001

GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0002 - Gestão Administrativa do Poder Executivo

A

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. Custeio

das atividades do Gabinete do Prefeito para desempenhar

suas atribuições.Realização de despesas para que o Chefe

do Executivo possa desempenhar suas funções e atribuições,

contribuição aos consórcios, associações, confederações

regionais, Estadual e Nacional de acordo a legislação,

despesas de pessoal de demais despesas pertinentes ao

Gabinete do Prefeito.Recurso 0001.

disponib. serviços 2021 divers.

Terceiros

Descrição da Ação

Manutenção da Coordenadoria da Mulher é uma

Necessidade junto a Administração Publica Municipal, que

visa atender a classe das mulheres, portanto necessita de

recursos orçamentários e financeiros, material de expediente

e demais recursos, visando atender a demanda por este

serviço, juno a Coordenadoria da Mulher- Recurso 0001.

Disponibilizar Serviços 

Coordenadoria da 

Mulher

Nº Identificador Cód. da Ação

Terceiros

un.

1003 P

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, 

veículo, máquinas, equipamento de informática, móveis para

escritório, para equipar convenientemente o órgão da

administração municipal, para atender melhor toda a

população. Recurso 0001.

Meta

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto

A

Descrição dos Objetivos do Programa: Atendimento das necessidades financeiras, serviços e materiais para Sec. de Administração do Poder Executivo Municipal.

Unidade de 

Medida

un.

Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios

601.750,00 601.750,00

2021 divers. 33.000,00 33.000,00

2021 2 2.000,00 2.000,00
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Terceiros Total

Meta

1004 A

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. 

Adquirir diversos bens móveis, de qualquer espécie, para que

a Secretaria e setores possam desenvolver suas funções

adequadamente. Adquirir, veículos, computadores,

impressoras, escaners, máquinas filmadoras, máquinas

fotográficas, equipamentos de sonorização, maquinas de

reprografia, data show, móveis, utensílios de escritório e

locação de equipamentos. Disponibilizar sistemas adquiridos

ou locados para realização das tarefar internas, manter o site

do Município com informações oficiais, para a população

externa buscar informações seguras. Instalar câmeras de

segurança em pontos estratégicos no Prédio administrativo e

outros locais na cidade.  Recurso 0001.

Equipamentos

2021 1 1.500.000,00 1.500.000,00

2021 5 15.000,00 15.000,00

2005 disponib.serviços

un.

Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios

Manutenção das atividades da Secretaria. Custeio das

atividades da Secretaria de Administração para

desempenhar suas atribuições.Executar a ação Executiva de

forma a proporcionar ao Município o respaldo nas tarefas de

levar DIVULGAÇÃO OFICIAL aos munícipes a ação do Poder

Executivo na aplicação da arrecadação dos impostos,

efetuando o pagamento das despesas com pessoal,

despesas da manutenção administrativa, proporcionar a

formação (CURSOS DE TREINAMENTOS) e atualização do

Quadro Geral dos Funcionários da Prefeitura Municipal,

possibilitando auto-avaliação e avaliação dos trabalhos em

grupo. Manutenção e ampliação das ações do executivo

municipal, em fim, realizar todas as despesas necessárias

para que a Secretaria de Administração e o Executivo

desempenhe suas atividades afins.Para o Governo Municipal

é de grande importância, a manutenção e conservação do

Patromônio de Utulização Pública, prever recursos paa

realização de CONCURSOS PÚBLICOS, disponibilizar rede

de iternet nas dependências da Prefeitura, atender a Lei de

acesso a ifnormação (SIC), proporcionar um local adequado

para o convíos das pessoas da terceita idade. Ações

administrativas, visando proporcionar à comunidade

Pontonense, qualidade de vida, pois todo o conjunto do

patrimonio público deve ser entendida como instrumento de

ação do Governo e do seu Programa de Ação. Recurso nº

0001.

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Unidade de 

Medida

un.

Próprios

Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

TotalAno

Unidade de 

Medida
Quant. 

Física
Terceiros

Nº Identificador

un.

A

Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

A2007

Divulgação Oficial. Promover a divulgação dos atos oficiais

sustentados em Leis, Decretros e outros Atos, de interesse

da municipalidade. A comunicação social do Governo

Municipal é de grande importância, deve ser entendida como

instrumento de ação política do Governo e do seu programa

de ação. As linhas fundamentais de comunicação devem ser

voltadas para a promoção da agenda administrativa,

priorizando a informação objetiva e a prestação de contas de

atos e fatos administrativos e na construção da marca do

Município, fortalecendo a imagem de Pontão, a auto-estima e

o orgulho dos Rondinhenses. Atendendo a Lei Federal nº

12.527/2011, Portal da Transparêcia do Serviços Públicos.

Recurso 0001.

2021 5 13.000,00 13.000,00Serviços divulg.

3



2006 A/P Patrimonio Mantido Unidade 2021 20 5.000,00 5.000,00

2100 A/P Conselhos Unidade 2021 1 2.000,00 2.000,00

2101 A/P Consórcio Unidade 2021 1 15.000,00 15.000,00

1.550.000,00

1004 A

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. 

Adquirir diversos bens móveis, de qualquer espécie, para que

a Secretaria e setores possam desenvolver suas funções

adequadamente. Adquirir, veículos, computadores,

impressoras, escaners, máquinas filmadoras, máquinas

fotográficas, equipamentos de sonorização, maquinas de

reprografia, data show, móveis, utensílios de escritório e

locação de equipamentos. Disponibilizar sistemas adquiridos

ou locados para realização das tarefar internas, manter o site

do Município com informações oficiais, para a população

externa buscar informações seguras. Instalar câmeras de

segurança em pontos estratégicos no Prédio administrativo e

outros locais na cidade.  Recurso 0001.

Equipamentos 2021 5 15.000,00 15.000,00

Programa de Governo:  0001 - Gestão Administrativa do Poder Executivo 872.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: Atendimento das necessidades orçamentárias, financeiras e materiais da Sec. da Fazenda  do Poder Executivo.

un.

MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO MUNICIPAL - Para o  

Governo Municipal  é de grande importância, a manutenção e 

conservação do Patromônio de utulização Pública, visando 

proporcionar à comunidade Rondinhense, melhores 

condições de vida e conforto, pois todo o conjunto do 

patrimonio público deve ser entendida como instrumento de 

ação do Governo e do seu programa de ação. Recurso 0001

MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS - Para o  

Governo Municipal  é de grande importância, a manutenção e 

aconselhamento da comunidade organizada na forma de 

Conselhos Municipais, visando proporcionar à comunidade 

Pontonense, a Participação popular nas tomadas de decisões 

quanto à destinação dos recursos e ações de governo, 

melhores condições de vida e conforto.Recurso 0001

PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS REGIONAIS - Para o  

Governo Municipal  é de grande importância, a participação 

em consórcios regionais, visando melhorar o recolhimento e 

destinação do lixo coletado no municipio, adquirir 

medicamentos por um custo mais acesivel e ter acesso ao 

sistema de saúde, visando ao atendimento da população, 

para uma vida mais saudável.

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Órgão e Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Fazenda

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Total do Programa - R$

Descrição da Ação Produto

Nº Identificador Cód. da Ação
4



2204 A

GESTÃO TRIBUTÁRIA EFICIENTE. Necessidades de 

reestabelecer o equilíbrio financeiro e ampliar a capacidade 

de investimentos, com vistas ao cumprimentos da função 

sócio-econômica do Município e a concretização do bem 

estar da sociedade .Entre as ações previstas, elencamos as 

seguintes:  Recadastramento e Atualização do cadastro 

Imobiliário, (readequar o valor venal dos imóves). 

Gerenciamento da arrecadação, estruturar e implementar o 

setor de fiscalização,  capacitação de recursos humanos, 

promover a Educação Fiscal e premiação da notal fiscal 

gaúdha, sorteio de cupom fiscal e  entre outras ações 

julgadas necessárias. Recurso 0001.

Gestão da Receita um. 2021 1 60.000,00 60.000,00

1005 P Equip. Adquirido Unidade 2019 5 12.000,00 12.000,00

872.000,00

Função: 20 - Agrcultura

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Órgão e Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Agrcultura.

Total do Programa - R$

Programa de Governo: 1003 - Gestão da Política em Saúde. 1.012.000,00

REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Adquirir, computadores, impressoras, escaners, máquinas

filmadoras, máquinas fotográficas, equipamentos de

sonorização maquinas de reprografia, data show, móveis e

utensílios de escritórioe outros equipamentos.Também

locação de equipamentos. Disponibilizar sistemas adquiridos

ou locados para realização das tarefar internas e para a

população externa disponibilizar informações. Recurso nº

0001. 

TOTAL SECRETARIA DA FAZENDA

2008 A

MANUTENÇÃO ATIV.SECR.FAZENDA.Executar a ação

Executiva de forma a proporcionar ao Município o respaldo

nas tarefas, financeiras e contábeis, para levar aos munícipes

a ação do Poder Executivo na aplicação da arrecadação dos

impostos, regularizando os estabelecimentos comerciais e

residenciais (valor venal do Imóvel). Efetuando o pagamento

das despesas com pessoal, despesas da manutenção

administrativa, promoção da Nota Gaúcha, incentivar e

implantar programas que visem a fomentar a economia local

com premiação (sorteio do cupom fiscal) e promover

treinamentos, cursos na área a fim e Educação Fiscal.

Também à manutenção e ampliação das ações do executivo

municipal, em fim, realizar todas as despesas necessárias

para que a Secretaria da Fazenda, possa melhor

desempenhar suas atividades afins, atendendo todos os

munícipes. Recurso 0001

Equipam. serviços un.

Ano
Quant. 

Física

2021 1 800.000,00 800.000,00

TotalTerceirosPróprios

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Descrição da Ação Produto

Nº Identificador Cód. da Ação
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2015 A
FOMENTO À AGRO-INDUSTRIA FAMILIAR - Incentivar 

iniciativas de criação e manutenção de agro-industrias junto 

às Propriedades rurais, visando a melhoria da renda e 

subsistência das familias no meio rural.

Fomento à Agro 

Industria Familiar

um

2021

1

3.000,00 3.000,00

2016 A

FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR E PSICULTURA

 - Fomentar as iniciativas de subsistência junto às familias no 

meio rural, com a criação e desenvolvimento da pesca como 

uma altrenativa viável de renda e fixação do homem no 

campo.

fomento as familias

um

2021

1

4.000,00 4.000,00

Função: 20 - Agrcultura

Total do Programa - R$

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

2009 A

MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE

AGRICULTURA. Manutenção das dependencias fisicas. Os

equipamentos, veículos e máquinas, devem ser mantidos,

recuperados ou substituídos por modelos atualizados,

modelos de maior capacidade, pgto de pessoal, propiciar

oportunidades de aperfeiçoamento aos produtores, conforme

as atividades desenvolvidas, ou seja dias de campo,

palestras, cursos , Seminários e Insentivando e promovendo

o Setor Agrícola em toda a sua cadeia produtivaPrestação de

serviços de horas máquinas subsidiadas, cfe Lei Municipal

1.065/2017. Estimular e dar suporte à instalação de

agroindústrias, Feira do Produtor. Apoiar empresas já

instaladas e que vierem instalar-se em Nosso Município.

Também apoiar as atividades festivas e culturais em nosso

Município. Melhorar e apoiar a produção de peixa, através do

jantar do Peixe, melhorar a genética do gado leiteiro, em fim

todas as atividades inerentes a agricultura e Meio Ambiente.

Recurso 0001

 Serviços un.

Programa de Governo: 0130 - Sementes e mudas. 5.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: Manutenção do Viveiro Municipal, para produção e distribuiçao de mudas para os Agricultores do Município.

2021 1 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2021 1 5.000,00 0,00 5.000,001006 P

EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA AGRICULTURA -

Adquirir, computadores, Máquinas, Veículos e Equipamentos,

móveis e utensílios de escritório. Disponibilizar sistemas

adquiridos ou locados para realização das tarefar inerentes à

Secretaria de Agricultura, visando o adentimento aos

Produtores rurais e toda a Comunidade Rondinhense.

Recurso 0001.

 Equipamentos un.

Órgão e Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Agrcultura.

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

Descrição dos Objetivos do Programa: Manutenção das atividades administrativas da secretaria, realização da Feira (RONDILEITE) manutenção da patrulha agrícola, convênio com a EMATER - RS,  despesas de 

manutenção de máquinas cedidas por outras esferas de governo, contrapartida do programa do Estado - RS (Troca-troca)

Nº Identificador Cód. da Ação
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2099 P  
CONSELHO DA AGRICULTURA- Manutenção do Conselho 

Municipal de Agricutura.
Serv.Equip.

um.

2021

3

2.000,00 2.000,00

Programa de Governo: 0131 - Mecanização Agricola . 453.750,00

Descrição dos Objetivos do Programa: Manter as atividades de Agricultura, manutenção e ampliação dos serviços inerentes a secretaria.

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

1134 A/P

MANUTENÇÃO PROGRAMA DISSEMINAS.Desenvolver a

agropecuária,com aquisição de equipamentos e butijões de

semem para o fornecimento aos produtores de leite, visando

a melhoria genética do rebanho leiteiro no município. Serv. Equip. un.

Órgão e Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Agrcultura.

Função: 20 - Agrcultura

Total do Programa - R$

2021 1 25.000,00 25.000,00

Programa de Governo: 0138 -Promoção Agropecuária . 25.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: Manter as atividades de Agricultura, manutenção e ampliação dos serviços inerentes a secretaria.

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

Órgão e Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Agrcultura.

Função: 20 - Agrcultura

Total do Programa - R$

 Serviços 

Órgão e Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Agrcultura.

Função: 20 - Agrcultura

Total do Programa - R$

Programa de Governo: 0119 - Saneamento Básico. 2.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: Manutenção do sistema de abastecimento de água, compreendendo a captação, preservação, tratamento e distribuição, visando melhorar os níveis de saúde da população, através 

do consumo de agua potável de boa qualidade.

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

un. 2021 1 5.000,00 0,00

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida
Ano

Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

5.000,002012 A-079

MANUTENÇÃO VIVEIRO MUNICIPAL -Ampliação e

Manutenção do Viveiro Municipal, para produção e

distribuiçao de mudas de todo os tipos de árvores para a

população, para replantar próximos de corregos, nascentes e

produção de flores e arbustos para as praças, canteiros e

jardins de nossa cidade. Recurso 0001.
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1141 A/P
MDA PRONAT CAMINHÃO- Aquisição caminhão, cfe 

recursos oriundos de convenio MDA MAPA
Caminhão Adquirido

Unidade de 

Medida
2021 1 0,00 50.000,00 50.000,00

1163 A/P
CONSTRUÇÃO PAVILHÃO - MAPA - Min Agricultura e 

Abastecimento
Pavilhão 1 2021 1 5.000,00 243.750,00 248.750,00

2017 A/P ENSAIBRAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS -

Ensaibrar para Manter e conservas as estradas vicinais, 

junto ao interior do municipio, visando ter as condições 

niormais de trafegabilidade para o escoamento da produção 

agricola.

Estrada mantida m2 2021 8000 5.000,00 5.000,00

1135 A/P
INCRA -ASFALTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ESTRADAS - Manter e conservas as estradas vicinais, junto 

ao interior do municipio, visando ter as condições niormais de 

trafegabilidade para o escoamento da produção agricola. 

V:1217

Estrada mantida m2 2021 5000 20.000,00 100.000,00 120.000,00

2021 380 F. 40.000,00 0,00 40.000,00

2021 1 65.000,00 0,00 65.000,00

2014 A

Manutenção do Convênio com a EMATER - Manter o

convênio, para a assistência aos Agricultores do município
 Serviços un.

2011 A

MANUTENÇÃO PROGRAMA TROCA-TROCA - Fomento e

incentivo à diversificação de culturas e atender os objetivos

do Programa toca-troca do FEAPER / SEC. DE

AGRICULTURA. Do Estado e Município.
 Serviços, Mat. un.

Total

Órgão e Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Agrcultura.

Função: 20 - Agrcultura

Total do Programa - R$

Programa de Governo: 0142 - Desenvolvimento do Agro-negócio. 65.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: 

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Terceiros TotalPróprios

2013 A/P

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA -

Aquisição e Manutenção de máquinas e equipamentos

agrícolas para proporcionar serviços a pequena propriedade,

visado a fomentar a renda familiar, para todos os pequenos

agricultores.

Recursos nº 0001

 Serviços, Equip. un.

Órgão e Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Agrcultura.

Função: 20 - Agrcultura

Total do Programa - R$

2021 1 30.000,00 30.000,00

Programa de Governo: 0132 - Incentivo e Amparo ao Pequeno Agricultura. 40.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: Distribuir sementes fiscalizadas, com comprovado  p.

Nº Identificador Cód. da Ação

Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros
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1.602.750,00

5.000,00

1.607.750,00                                                 TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA

2014 A

Manutenção do Convênio com a EMATER - Manter o

convênio, para a assistência aos Agricultores do município
 Serviços un.

TOTAL SECRETARIA DA AGRICULTURA

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
Órgão e Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENETE

Função: 20 - Agrcultura

Total do Programa - R$

Programa de Governo: 2072 - Desenvolvimento do Agro-negócio. 5.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: Suprir as necessidades de manutenção do Fundo. 

Nº Identificador Cód. da Ação

Ano
Quant. 

Física

5.000,002018 A/P

MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE -

FMMA- Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos de

natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio,

fiscalização,apoiar a construção de cisternas e reservatórios

para armazenamento de água, reflorestamentos, Proteção

dos manaciais, em fim todas as ações julgadas necessárias

para o bom desempenho do Fundo Municipal. atendento os

Objetivos do FMMA do Município. Também MULTAS

aplicação expecíficas. regulamentadas pelo Conselho

constando em Atas.  Recursos nº 0001 

Serv. Equip. un.

                                             TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Próprios

2021 1 5.000,00

Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Terceiros Total

Descrição da Ação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO       
Órgão e Unidade Orçamentária: 0601 - Manutenção do Ensino com Recursos do MDE.

Função: 12 - Educação

Total do Programa - R$

Programa de Governo: 0082 -Ensino Fundamental . #REF!

Descrição dos Objetivos do Programa:Manter as atividades de Educação, Infantil e Fundamental das Escolas Municipais.

Nº Identificador Cód. da Ação Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

40.000,00

1010 P

INVEST.EM EDUC.C/REC.ALIENAÇÃO - Ampliar e

modenizar a frota de veículo para o Transporte Escolar,

utilizada para o transporte de alunos da educação básica

pública residentes em área rural. Também para melhorar e

ampliar area física de Escolas Municipais, com recursos da

Alienação de Bens. Recurso 1105.

equip.obras UM 2021 1 50.200,00 0,00 50.200,00

1009 P

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. Adquirir, 

computadores, Máquinas, Veículos, Veículos para o

transporte Escolar e Equipamentos, móveis, carteiras,

cadeiras escolares e utensílios de escritório. Disponibilizar

sistemas adquiridos ou locados para realização das tarefar

inerentes à Secretaria de educação, visando o adentimento

da comunidade escolar. Recursos Federal, Estadual e

Recurso 0020 - MDE.

Equipamentos un. 2021 2 40.000,00 0,00
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2023 A
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COM REC.SALARIO 

EDUCAÇÃO - Manter as atividades de educação com os 

recursos oriundos do Salário Educação
Aluno atendido um 2021 100 0,00 241.500,00 241.500,00

2029 A

MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS - Melhorar as 

condições físicas das Escolas Municipais, fazendo com que a 

criança tenha um espaço seguro, agradável e adequado para 

o estudo e a prática da recreação.  Construção e/ou 

ampliação dos espaços físicos das Escolas Municipais.   

Recurso 0020.

Escola Mantida um 2021 2 13.000,00 0,00 13.000,00

2185 A

MERENDA ESCOLAR. Atender e suplementar as 

necessidades nutricionais diária aos alunos do ensino creche, 

infatil e fundamental da Rede Municipal de Ensino., com 

recursos da Esfera Federal, Estadual e Municipal. Recurso 

0020.

Aluno atendido um 2021 100 0,00 91.200,00 91.200,00

1010 P

INVEST.EM EDUC.C/REC.ALIENAÇÃO - Ampliar e

modenizar a frota de veículo para o Transporte Escolar,

utilizada para o transporte de alunos da educação básica

pública residentes em área rural. Também para melhorar e

ampliar area física de Escolas Municipais, com recursos da

Alienação de Bens. Recurso 1105.

equip.obras UM 2021 1 50.200,00 0,00 50.200,00

dispon. serv.mat. un. 2021 2 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

2020 A

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, Manter e

Ampliar a frota do Transporte Escolar e manter os serviços de

Transporte, permitindo o acesso ao ensino de qualidade a

todos os Estudantes da, Creche, Infantil, fundamental e

Educação especial. Recurso 0020, 31, 1031, 1070

Serv. mat.equip un. 2021 20 Linh 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

2019 A

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TURNO

INTEGRAL. Manutenção do patrimônio da rede escolar,

manutenção e aperfeiçoamento das atividades pedagógicas,

aperfeiçoamento dos membros do magistério, Capacitação e

Formação do Quadro de Professores, ampliação do espaço

físico, renovação e aquisição de móveis escolares,

equipamentos de informática e outros bens móveis (veículos,

equipamentos), nomeação de pessoal, ampliar o índice

desenvolvimento da Educação básica, concluir e aprovar o

Plano de Carreira do Magistérios Público Municipal, prever

recursos para realização de CONCURSOS PÚBLICOS,

ampliar o número de matrícolas escolares,prever recursos

para aqusição de material diático, material de informática,

uniforme escolar padrãoe proporcionar Cursos

Profissionalizantes e outras ações julgadas necessárias para

a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental de

forma a garantir o acesso e a permanência da criança em

idade escolar na escola, também o atendimento a crianças

excepcionais para o seu aprendizado e desenvolvimento

cultural, social e pessoal. Recurso 0020
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2027 A disponib. Serviços un. 2021 5 0,00 5.000,00 5.000,00

2028 A disponib. Serviços un. 2020 91 178.100,00 0,00 178.100,00

2030 A mat. / serviços un. 2020 1 11.000,00 0,00 11.000,00

2219 A
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA - Implantar e manter 

laboratorios de informatica junto às escolas da rede 

municipais.

mat. / serviços un. 2021 1 20.000,00 0,00 20.000,00

2021 A disponib. Serviços un. 2021 2 40.000,00 0,00 40.000,00

2022 A disponibil. Serviços un. 2021 505alu. 0,00 20.000,00 20.000,00

2201 A disponibil. Serviços un. 2021 505alu. 0,00 8.000,00 8.000,00

Manter as atividades EJA, Manutenção e ampliação do

atendimento a população jovem e adulta. Recurso 0020.

Manutenção do Ensino Infantil - Manter as atividades de

Educação, Manutenção do quadro de pessoal docentes e

pessoal para a manutenção das dependencias fisicas,

adquirir e doas uniformes padrão a todos os alunos. Adquirir

equipamentos informática e outros. Também, veículos e

máquinas, manter recuper ou substituir por modelos

atualizados, modelos de maior segurança e capacidade, para

proporcionar aos alunos das séries iniciais, segurança,

acessibilidade e boas condições de aprendizado juntos as

Escolas. Recurso 0020, 0031 E 1079

MERENDA ESCOLAR INFANTIL. Atender e suplementar as

necessidades nutricionais diária aos alunos do ensino creche,

infatil e fundamental da Rede Municipal de Ensino., com

recursos da Esfera Federal, Estadual e Municipal. Recurso 

1079

MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL. Atender e

suplementar as necessidades nutricionais diária aos alunos

do ensino creche, infatil e fundamental da Rede Municipal de

Ensino., com recursos da Esfera Federal, Estadual e

Municipal. Recurso 1079

TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - Custear

despesas com veículo próprio utilizado para o transporte de

alunos da educação básica pública residentes em área

rural.Também contratação de veículos de terceiros para o

transporte escolar de alunos do Ensino Médio, em Escolas do

Município e Escolas Técnicas em outros Municípios, com

rcursos do Município, do Estado e União. Recursos 1031

TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR - Prevar

vercursos para incentivar e apoiar o Ensino Superior. Custear

despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e

taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio,

suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação

de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou,

utilizada para o transporte de alunos da educação Superior, e

repasse a Associação de Estudantes Universitários de

Pontão ou serviços contratados junto a Empress de

Transporte e pgto de passagens a estudantes, que

compravam com frequência escolar no Ensino Superior, com

recursos do Município.  Recurso 0001.

.
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2024 A disp.serviços un. 2021 1 8.000,00 0,00 8.000,00

2031 A disponib. Serviços un. 2020 1 9.300,00 - 9.300,00

2032 A disp.serv. equip. un. 2020 4 4.000,00 0,00 4.000,00

2033 A

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - Prover de 

Recursos Orçamentários e Financeirtos para melhorar, 

equipar, manter os profissionais, adquirir material, serviços 

para o desenvolvimento das atividades  junto a biblioteca 

Municipal . Recursos Municipal, Estadual e Federal, prever 

recursos para manter , equipar ampliar dar todas as 

condições de funcionabilidade da biblioteca municipal; 

Estruturar a Biblioteca Itinerante, visando levar e incentivar a 

leitura às Comunidades do Interior, para que estas 

comunidades tenham facilidade de acesso à cultura, através 

da leitura. 

Equip. Mat. um 2020 1 5.000,00 0,00 5.000,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL - Contribuir para a inserção da

pessoa especiais, com deficiência nos demais níveis de

ensino, no mercado de trabalho e na sociedade. Também

prever recursos para manutenção do local, prédio próprio ou

alugado, manutenção de pessoal, material didático e

equipamentos, para o atendimento completo ou parcial das

demandas de todas as pessoas necessidades especiais, que

buscam o atendimento, em APAES ou Escolas para o

atendimento e serem iceridos socialmente na Comunidade. 

EVENTOS CULTURAIS - Execução de despesas, de

Pessoal, Profissionais da cultura, aquisição de materiais,

serviços, aquisição de equipamentos e móveis, promoção de

eventos culturais, com premiação aos participantes de

concorsos, gincans e comemoração de datas cívicas,

portanto: (Semana da Patria e Semana Farroupilha),festas

religiosas e Natalinas e Semana Santa - Páscoa, datas

comemorativas ao NATAL e Fim de Ano), manutenção dos

corais municipais, resgate da história do município, promoção

de grupos de etnias e a prática de todas as ações julgadas

necessárias para o desenvolvimento cultural dos munícipes

como forma de um progresso cultural, humano, social e lazer.

Resgate da identidade cultural do nosso Municipio, com

realização de amostra cultural, promoção e realização de

eventos com grupos da melhor idade, em fim todas as ações

inerentes a cultura em nosso Municípío. E por fim apoiar e

incentivar todos os Eventos relacionados ao fomento da

Produção primária e cultura em toda sua dimensão. . Recuso 

nº 0001

CORAIS E BANDAS - Atendimento as necessidades

Culturais, Manter as atividades dos Corais Municipais e

Banda Municipal, manutenção das atividades culturais do

nosso povo. adquirindo, mantendo os instrumentos da banda

municipal, proporcionando aos membros condições de

atividade cultural, representando culturalmente em nosso

município em toda a região, que atenda os anceios da

população.
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1011 A Obras e Serviços un. 2021 1 50.000,00 50.000,00

1164 P

EDUCAÇÃO CONECTADA - ESTRUTURAR E MANTER A 

EDUCACAO CONECTADA, VISANDO O ACESSO AO 

ENSINO A DISTANCIA, OFERECENDO AOS ALUNOS, A 

POSSIBILIDADE DE ACESSO AO ENSITO DE SUAS 

CASAS, ATRAVÉS DE RECURSOS PROPRIOS, DOS 

GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO 

ATRAVES DE CONVENIOS COM UNIVERSIDADES DE 

INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

Aluno atendido todos 2021 a 5.000,00 30.000,00 35.000,00

2034 A disponib. Serviços un. 2021 1 70.000,00 0,00 70.000,00

2025 A disponibil. Serviços un. 2021 0 4.000,00 0,00 4.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA.Prever recursos

financeiros e orçamentários para sistematizar e otimizar o

gerenciamento da dívida pública originária para aquisição de

veículos do transporte escolar, Programa Caminho da Escola.

Recurso 0020

GINÁSIOS E QUADRAS POLI-ESPORTIVAS, Buscar 

Recursos junto aos Orgão Federais e Estaduas com Projetos

Elaborados a fim de apliar, melhorar os espaços recreativos e

esportivos. Apoiar o desporto comunitário,no centro e interior

do Município, com a coordenação na organização de

competições de todas as modalidades esportivas, formar

equipes para a participação em competições, municipais,

regionais e estaduais, auxílio para serviços de arbitragem,

organização de escolinhas para o envolvimento da criança no

esporte como qualidade de vida e convivência social,

premiação dos destaques, apoiar as comunidades na

recuperação e melhorias dos centros comunitários, em fim

praticar todas as ações ao alcance financeiro e logístico do

Poder Público a fim de que o esporte seja desenvolvido de

forma a garantir convivência, lazer e sociabilidade da

população. Recursos 0001 - Recursos Federais.

MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CMD - Apoiar o desporto

comunitário, com a coordenação na organização de

competições de todas as modalidades esportivas, formar

equipes para a participação em competições regionais e

estaduais, auxílio para os serviços de arbitragem,

organização de escolinhas para o envolvimento de crianças

e jovens no esporte como qualidade de vida e convivência

social, premiação dos destaques, apoiar as comunidades na

recuperação e melhorias do ginásio municipal e dos centros

esportivos, conveniar com Entidades Esportivas, para

viabilizar escolhinhas esportivas, em fim praticar todas as

ações ao alcance financeiro e logístico do Poder Público a fim

de que o esporte seja desenvolvido de forma a garantir

convivência, lazer e sociabilidade. Em fim dotar de recursos

finaneiros e orçamentários para o desenvovimento de todas

as atividades inerentes as modalidades de esportes.

Recursos 0001.
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1147 A
EDUCAR - CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO - Com recursos 

do convenio com o INCRA
Alojamento un. 2021 1 5.000,00 100.000,00 105.000,00

2220

FOMENTO AO ACESSO À INTERNET  - FOMENTAR O 

ACESSO À TECNOLOGIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DE 

EXPANSAO AO INTERIOR DO MUNICIPIO, O ACESSO À 

INTERNET DE BOA QUALIDADE

INTERNET COMUNIDADE 2021 1 10.000,00 20.000,00 30.000,00

1165 A

IMPLANTAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - Implantar e 

Manter a Creche Municipal, visando atender a demanda por 

esta atividade, possibilitando que as maes consigam 

trabalhar e ter um local seguro para deixar seus filhos. Via 

Rcursos dos Governos Estadual e Federal, além de recursos 

proprios do municipio

construcao un. 2021 1 5.000,00 150.000,00 155.000,00

1166

APOIO A INFRAESTRUTURA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - 

Aquisição através de Convenio com a União, através do 

MEC, equipamentos, mobiliarios escolares, equipamentos e 

recursos tecnologicos

equipamentos um 25 1 5.000,00 100.000,00 105.000,00

2220 A

TURISMO ECOLOGICO -  Incentivar o Turismo Ecologico, 

rural e agrario, junto a Reserva da Sagrisa e outros locais 

propicios ao turismo rural e agrario no ambito territorial do 

municipio.

turismo un. 2021 1 10.000,00 0,00 10.000,00

6.618.300,00

1012 A

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. Adquirir, 

computadores, Máquinas, Veículos e Equipamentos, móveis, 

ferramentas, utensílios de escritório e materiais para o 

desenvolvimento das atividades inerentes a secretaria de 

obras.

Equipamentos um 2021 5 10.000,00 10.000,00

2014 p
EQUIP. E MAT.PERM. C/REC/ALIENAÇÃO. Adquirir, 

computadores, Máquinas, Veículos e Equipamentos COM 

RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE bens.

Equipamentos um 2021 2 0,00 50.100,00 50.100,00

TOTAL OUTROS RECURSOS EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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2035 A/P disponib. serviços un. 2021 1 1.275.050,00 1.275.050,00

2036 A serv.obras un. 2021 3 15.000,00 15.000,00

2042 A dispon.Ser.Obras un. 2020 35 157.000,00 0,00 157.000,00

2045 A

INVESTIMENTOS PARA COMUNIDADES RURAIS Visando 

a manutenção das estruturars dos salões comunitários e 

quadras desportivas

dispon.Ser.Obras un. 2020 6 14.000,00 14.000,00

2037 A serviços prestados

un.

2021 1 4.000,00 4.000,00

MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS, Dotar de

recursos humanos, orçamentários e financeiros, para dar

condições ao desenvolvimento de ações com o intuito de

embelezamento da cidade, isto é cuidar das praças, parques,

ajardinamento, recuperação do calçamento, manutenção das

vias asfaltadas, conservação da iluminação pública, coleta e

destinação do lixo, manutenção,ampliação do cemitério,

saneamento pluvial e cloacal, serviços de abastecimento de

e execução de outras ações julgadas necessárias para que

os locais urbanos se tornem agradáveis ao convívio das

pessoas. Também realizar todas as tarefas inerentes a

manutenção da Sec. de Obras, para realização de trabalhos

na area rural, suprir a Secretaria de recursos para gerir

(pessoas, serviços, material, obras etc.). e outras atividades

afins.Recurso 0001.

Melhorar e manter as Praças, Jardins e Logradouros

Públicos, para proporcionar, conforto, acessibilidade e lazer a

Comunidade de Pontao, melhorando a qualidade de vida de

toda a população com recursos Municipais, Estaduais e

Federais. Recurso 0001 e Convênios.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Ampliar, modernizar e substituir

lâmpadas, troca de luminárias danificas, instalaçõa de novas

luminárias completas, expandir a rede de iluminação pública

em av. ruas e travessas e novas ruas, em novos

Loteamentos ou desmemebramentos. Também, onde não

há rede de iluminação ou a mesma está em estado precário e

pagamento de energia pública, iluminação pública, com

recursos da CIP. a concessionária RGE. Em fim toda as

atividades que visam a segurança e o bem etar da

população. Recurso 0001.

MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA - Prever recursos 

Financeiros e Orçamentários, para manter e ampliar os 

serviços de segurança pública, instalar e manter os 

equipamentos de Câmara de monitoramento nas ruas e Av. 

da cidade  e manutenção dos serviços inerentes a segurança 

pública municipal, para uma melhor  traquilidade e qualidade 

de vida oferecida a toda comunidade. Recursos Federal, 

Estadual e Recurso 0001 - Livre.
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1148 A
PAVIM RUAS CIDADE -  -  Pavimentação de ruas e avenidas 

da cidade com recursos do Ministéroio das Cidades
dispon.Ser.Obras un. 2021 6 0,00 10.000,00 10.000,00

2038 A/P serviços un. 2021 1 300.000,00 300.000,00

2039 A/P serviços / obras um 2020 1 13.000,00 13.000,00

2202 A/P serviços / obras um 2021 1 50.000,00 50.000,00

2040 A
MANUTENÇÃO REDES DE ESGOTO -  Manutenção das 

redes de esgoto,  visando a o saneamento no perimetro 

urbano do municipio de Pontão.

Serviços um 2021 1 11.000,00 11.000,00

2041 A
DRENAGENS DE RESIDUOS SÓLIDOS -   Atividades de 

drenagem de residuos sólidos, visando a preservação do 

meio ambiente e qualidade de vida da população.

Serviços um 2021 1 7.000,00 7.000,00

LIMPEZA PÚBLICA - Coleta celetiva do Lixo domiciliar, setor

Urbano e Interior, será realizada através da contratação por

empreitada global, por Empresas locais ou de outras localidades,

inclusive locação de caminhões,vizando a recicalgem de do lixo

recolhido, transporte do mesmo até o destino final, limpezas de

fossas cépticas. Ampliação da área destinada, prever recursos para

ampliar e melhorar o espaço existente, adquirir equipamentos para

usina de reciclagem do lixo. Também capina e varrição de

logradouros públicos, através da contratação de empreitada global,

manter canteiros, Praças, Parque com paizagismo urbano corte de

grama, arbustos podados, adubando, pintando. Todo o trabalho será

executado por equipes da DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

OBRAS e contratação de terceiros para realizar os serviços,

proporcionando qualidade de vida  a toda população. Recurso 0001.   

CEMITERIO MUNICIPAL - Promover melhorias e ampliação

no Cemitério Municipal, aquisição de área de terra para

ampliação do mesmo, conforme Projeto atendendo toda

necessidades e melhorando a acessibilidade as pessoas que

vão visitar as lápides no Cemitério Municipal. Recurso 0001.

CONSTRUÇÃO CASA MORTUÁRIA - Promover a

construção de uma casa mortuária, para proporcionar à

população, um local para os serviços funerários.
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2043 A/P obras, serviços un. 2021 1000KM 11.000,00 0,00 11.000,00

2044 A/P  manut./aquisição 20 E 02 2021 1000KM 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1153 P

PAVIMENTAÇÃO URBANA COM RECURSOS DO BADESUL -

Pavimentação Urbana, utilizando recursos do Badesul.

Pavimentação 05/jan 2021 500.000,00 500.000,00

2046 A/P serviços / obras um 2021 4 17.000,00 17.000,00

1166 P obras um 2021 4 100.000,00 100.000,00

3.544.150,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRADAS -

Conservação, recuperação , construção de pontes,

pontilhões, cabeceiras de pontes, bueiros, passarelas,

cascalhamento de estradas, aquisição de cascalheiras, para

alimentar o britador e outros materiais necessários para

melhorar as condições de trafegabilidade, para melhor

escoamento da produção e deslocamento da população em

todas as estradas municipais, atendendo todos os munícipes.

Mantendo e ampliando os serviços da Segurança Pública.

Recursos Federal, Estadual e Recurso 0001 - Livre. 

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO do FROTAS - Manter o

patrimônio público em condições de uso e suprir a demanda

existente de máquinas e veículos, (adquirir veículos, máquinas,

equipamento de segurança hidraulico para energia elétrica e outros

equipamentos), para aprimorar, modernizar e agilizar a demanda

dos serviços a toda a população, Urbana e Rural do Município.

Recurso Federal, Estadual e Recurso  0001 - livre.

CONSTRUÇÃO E MANUT.PAVILHÃO PARQUE DE

MAQUINAS - Promover a construção e manutenção de

pavilhão para o parque de maquinas. Recurso 0001.

Tptal Secretaria de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSTRUÇÃO MANUT. DE ABRIGOS - Promover

ampliação, manutenção de abrigos ou paradas de ônibus nas

estradas Municipais, proporcionando conforto e segurança

aos osuários do transporte. Recurso 0001.

Órgão e Unidade Orçamentária: 0701 - Fundo Municipal de Saúde ASPS.

Função: 10 - Saúde

Total do Programa - R$

Programa de Governo: 1003- Gestão da política de Saúde

Descrição dos Objetivos do Programa: manutenção e desenvolvimento das ações na area de saúde de forma a garantir o acesso da comunidade ao sistema municipal de saúde..

Nº Identificador Cód. da Ação Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total
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2097 A
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -  Manutenção das 

atividades inerentes ao Conselho Municipal de Saúde
 Serviços un. 2021 2 7.000,00 0,00 7.000,00

1145 A

ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BÁSICA-  

Estruturação da rede de prestação dos serviços básicos em 

saúde, através da manutenção e ampliação da abrangência 

dos mesmos. 

Equipamentos um 2021 5 5.000,00 82.000,00 87.000,00

2047 A  Serviços un. 2021 2 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00

2048 A/P Obras /  Serviços un. 2021 2 10.000,00 0,00 10.000,00

 Serviços un. 2021 1 205.000,00 205.000,00

MANUTENÇÃO ATIV.SAÚDE C/ ASPS - Manutenção e

aperfeiçoamento das atividades de saúde, conservação dos

espaços físicos, manutenção das Unidade de Saúde do

Centro e Interior, renovação e aquisição de móveis, veículos,

equipamentos de informática, de saúde e outros

equipamentos, nomeação de pessoal, participação de

Consórcio de Saúde (CONSIN- 0,10% da receita). Também

aderir aos Programas, CEO - (Centro Especializado em

Odontologia), NAAB - PMAQ, Rede Cegonha, CAMPANHA

DE VACINAÇÃO e outras ações julgadas necessárias para a

manutenção e desenvolvimento das ações na área de saúde

de forma a garantir o acesso a saúde de toda a comunidade,

manter contratos e convenios com consultórios médicos

Centros médicos, clinicas e serviços, laboratórios, aderir ao

Programa mais Medicos do Governo Federal, contratar ,

realizar concursos Públicos a fim de suprir todas as

nececidades de Profisionais e todas as atividades

relacionados a saúde a fim de atendimento a população junto

ao Sistema Municipal de Saúde - ASPS. Recurso 0040.

MANUTENÇÃO UNIDADE DE SAÚDE Manter as condições

físicas das Unidades de saúde: Centro e interior, fazendo

com que a comunidade tenha locais em condições de

proporcionar um bom atendimento a toda população.

Também melhorias, construção e/ou ampliação dos espaços

físicos das Unidades de Saúde. Aquisição de móveis,

equipamentos e utensílios disponibilizando um atendimento

digno.  Recurso 0040.

2050 A

MANUTENÇÃO PROGRAMA ACS - (AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) - Manutenção do Programa

ACS - Agentes Comunitários de Saúde, Prever recursos

Orçamentários e Financeiros, opara atender o BLOCO

ATENÇÃO BÁSICA, conforme Legislação Vigente. Recurso

4500 
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2051 A  Serviços un. 2021 1 410.000,00 410.000,00

2053 A  Serviços un. 2021 1 331.000,00 331.000,00

2056 A PROGRAMA PIM - Manutenção do Program pim - Primeira 

Infancia Melhor
 Serviços un. 2021 2 90.000,00 90.000,00

2063 A
PROGRAMA PIES ESTADO RGS - Manter o programa 

integrado do Estado do Rio Grande do Sul

 Serviços un. 2021 2 100.000,00 100.000,00

2197 A

GESTÃO DO SUS  - Prover recuros financeiros e 

orçamentários para atender o  objetivo do Programa, 

conforme prevê a Legislação vigente. Recurso 4504.

Serviços um. 2021 2 31.000,00 31.000,00

1124 P
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE com 

recursos da Academia de Asúde do Estado do RGS
Serviços um. 2021 2 4.000,00 4.000,00

1015 P Equipamentos un. 2021 2 40.000,00 0,00 40.000,00

1016 P Equipamentos un. 2021 2 50.100,00 0,00 50.100,00

MANUTENÇÃO PROGRAMA PAB VARIAVEL -ESF-UNIAO - 

Manutenção do Programa ECF - PAB VARIÁVEL, Prever

recursos Orçamentários e Financeiros, opara atender o

BLOCO ATENÇÃO BÁSICA, conforme Legislação Vigente.

Recurso 4500 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA

SAÚDE - Adquirir, equipamentos médicos e de informática,

Máquinas e outros. manuenção e ou aquisição de da saúde,

como Ambulância, VAM e outros veículos. Também móveis

e utensílios de escritório. Disponibilizar sistemas adquiridos

ou locados para realização das tarefar inerentes à Secretaria

de Saúde, visando o adentimento de toda a população, nas

unidade do CENTRO DA CIDADE.  Recurso ,0040.

EQUIP. E MAT.PERMANENTE C/REC.DA ALIENAÇÃO DE

BENS DA SAÚDE - Adquirir, equipamentos médicos e de

informática, Máquinas e outros, aquisição de Ambulância, ou

outros veiculos para o atendimento à população VAM e

outros veículos. Também móveis e utensílios de escritório.

Disponibilizar sistemas adquiridos ou locados para realização

das tarefar inerentes à Secretaria de Saúde, visando o

adentimento de toda a população, nas unidade do CENTRO 

DA CIDADE.  Recurso 4002

MANUTENÇÃO PROGRAMA PAB FIXO- Manutenção do

Programa PAB FIXO, Prever recursos Orçamentários e

Financeiros, opara atender o BLOCO ATENÇÃO BÁSICA,

conforme Legislação Vigente. Recurso 4500 

19



1017 P Equipamentos un. 2021 2 5.000,00 0,00 5.000,00

1155 P

INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 

Prover recuros financeiros e orçamentários para atender o  

objetivo do Programa - BLOCO INVESTIMENTO, atendendo 

a Legislação Vigente. Recurso 4505.

serviços um. 2021 2 120.000,00 120.000,00

2199 P

INVESTIMENTO GESTAO DO SUSNV E TECNOLOGIAS 

EM SAÚDE NO SUS - Prover recuros financeiros e 

orçamentários para atender o  objetivo do Programa - 

BLOCO INVESTIMENTO, atendendo a Legislação Vigente. 

Recurso 4505.

serviços um. 2021 2 20.000,00 20.000,00

2194 A

LIM.FIN.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.- Prover recuros 

para o Programa, conforme prevê a Legisalação, objetivando 

atender toda a população. Recurso 4501.
Serviçoc Um; 2021 1 36.000,00 36.000,00

2203 A  Serviços un. 2021 2 200.000,00 200.000,00

2052 A  Serviços un. 2021 2 36.000,00 36.000,00

2049 A/P  Serv.obras e equip. un. 2021 24 124.000,00 0,00 124.000,00

2055 A  Serviços un. 2021 1 13.000,00 13.000,00

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA FARMACIA VIVA- Prever 

Recursos Orçamentários e finaceiros para atender o BLOCO

ASSISTÊCIA FARMACEUTICA, conforme prevê a Legislação

Vigente. Recurso 4503 

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA FARMACIA BASICA - 

Prever Recursos Orçamentários e finaceiros para atender o

BLOCO ASSISTÊCIA FARMACEUTICA, conforme prevê a

Legislação Vigente. Recurso 4503 E 4512

MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA -

Construção, ampliação, manutenção e tratamento do sistema

de abastecimento de água, compreendendo a captação,

preservação e distribuição, visando melhorar os níveis de

saúde da população, através do consumo de agua potável,

tratada e de boa qualidade em todas as Comunidades do

interior do Município. Procurando fazer saúde preventiva para

toda a população. Recurso 0040.

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - Adquirir, equipamentos

médicos e de informática, Máquinas e outros. Também

móveis e utensílios de escritório visando o adentimento de

toda a população, nas unidade do CENTRO DA CIDADE.

Recurso ,0040.

O TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS

(nova denominação do TETO FINANCEIRO DE

EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - TFECD)

destina-se, exclusivamente, ao financiamento das ações de

vigilância em saúde, sendo o montante de recursos da Esfera

federal, para garantir a execução e a sustentatibilidade das

ações de vigilância. Também atender o Programa

Multivacinação. adquir equipamentos, em enfim atender

todos os objetivos do Programa, com Recurso Federal.

Recurso 4502 - (4710).
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2198 A  Serviços un. 2021 1 10.000,00 10.000,00

2054 A  Serviços un. 2021 1 21.500,00 21.500,00

2060 A  Serviços un. 2021 1 12.500,00 12.500,00

2181 A  Serviços un. 2021 1 5.000,00 5.000,00

1142 A

FUNASA ESGOTO SANITÁRIO - Ações de para as obras de 

Saneamento junto ao Perímetro Urbano do municipio de 

Pontão , com recursos da FUNASA. Recurso 2016 e Recurso 

do Pré-sal 1107

Obra un. 2021 1 500.000,00 500.000,00

2215 A
ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID-19-SAUDE 

MENTAL -PORT.SES 506/2020                   
Serviços Um 2021 1 5.000,00 5.000,00

2217 A COMBATE COVID-19 -LC 173/2020-COVID-19 Serviços Um 2021 1 20.000,00 20.000,00

2214 A
Combate Covid-19  Rec.do FNS -Portaria MG/MS 

1.666/20
Serviços Um 2021 1 50.000,00 50.000,00

2216 A
Combate covid-19 REC.FNS-PORT.1857-20-COVID-

19
Serviços Um 2021 1 10.000,00 10.000,00

5.953.100,00

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

INVEST.COM REC.VIGILANCIA EM SAÚDE - Destina-se, 

exclusivamente, ao financiamento das ações de vigilância em

saúde, sendo o montante de recursos da Esfera federal, para

garantir a execução e a sustentatibilidade das ações de

vigilância, com investimentos para esta finalidade com

Recurso Federal. Recurso 4507

O TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS

COMBATE A DENGUE destina-se, exclusivamente, ao

financiamento das ações de vigilância em saúde, sendo o

montante de recursos da Esfera federal, para garantir a

execução e a sustentatibilidade das ações de vigilância e

combate a Dengue, com Recurso Federal. Recurso 4502 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS ações de Vigilância em

Saúde destina-se, exclusivamente, ao financiamento das

ações de vigilância em saúde, sendo o montante de recursos

da Esfera federal, para garantir a execução e a

sustentatibilidade das ações de vigilância e combate a

Dengue, com Recurso Federal. Recurso 4502 

COMBATE A DENGUE COM RECURSOS ESTADUAIS

destina-se, exclusivamente, ao financiamento das ações de

vigilância em saúde, sendo o montante de recursos da Esfera

federal, para garantir a execução e a sustentatibilidade das

ações de vigilância e combate a Dengue, com Recurso

Federal. Recurso 4190

Total Secretaria de SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Órgão e Unidade Orçamentária:1001  - Fundo  Municipal Assistência Social.

Função: 08 - Assistência Social.

Total do Programa - R$

Programa de Governo: 1001 - Programa da Politica de Assistência Social 1.185.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: manutenção e desenvolvimento das ações na area de assistência Social de forma a garantir o acesso da comunidade que necessita ao sistema municipal Assistêncial.. 

Nº Identificador Cód. da Ação

Nº Identificador Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento
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1021 P Reaparel.Serv. un. 2021 1 8.000,00 0,00 8.000,00

2064 A/P Reapar. E Serv. un. 2021 1 10.000,00 10.000,00

2065 A/P Reapar. E Serv. un. 2020 10.000,00 10.000,00

2182 A

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BPC - Prever recursos 

Orçamentários e Financeiros para atender em toda sua 

plenitude o Programa. Recuso nº 1207

Serv. un. 2021 1 1.000,00 1.000,00

2068 A/P Serviços un. 2021 1 0,00 20.000,00 20.000,00

2069 A

BL PROTECAO BAICA SOCIAL - Prever recursos 

Orçamentários e Financeiros para atender em toda sua 

plenitude o Programa. Recuso nº 1195

Serv. un. 2021 1 200.000,00 200.000,00

2177 A

BL PROTECAO BAICA SOCIAL - Prever recursos 

Orçamentários e Financeiros para atender em toda sua 

plenitude o Programa. Recuso nº 1205

Serv. un. 2021 1 50.000,00 50.000,00

2098 A

MANUTENÇÃO CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL - Prever 

recursos Orçamentários e Financeiros para atender as 

demandas de recursos do Conselho Municipal de ssistência 

Social. Recuso nº 0001

Serv. un. 2021 1 5.000,00 5.000,00

2070 A

MANUTENÇÃO DO CRAS - Manter todas as atividades 

relativo à Criança e Adolescente no âmbito do municipio, 

provendo recursos orçamentários e financeiros para a efetiva 

manutenção do setor, bem como para aquisição de um 

veiculo para o CRAS - recurso 001 - Livre

Serviços Um 2021 1 700.000,00 0,00 700.000,00

EQUIP.MAT.PERM;P/ SECR.ASSIST.SOCIAL -Manutenção 

do patrimônio, manutenção e aperfeiçoamento das atividades 

assitencial, ampliação do espaço físico, renovação e 

aquisição de móveis, veículos, equipamentos de informática 

e outros bens móveis, nomeação de pessoal e outras ações 

julgadas necessárias para a manutenção e desenvolvimento 

das ações na area de assistência Social de forma a garantir o 

acesso da comunidade que necessita ao sistema municipal 

Assistêncial. 

MANUTENÇÃO PROGRAMA IGDBF - Manutenção do

patrimônio, manutenção e aperfeiçoamento das atividades

assitencial, ampliação do espaço físico, renovação e

aquisição de móveis, equipamentos de informática e outros

bens móveis, nomeação de pessoal e outras ações julgadas

necessárias para a manutenção e desenvolvimento das

ações na area de assistência Social de forma a garantir o

acesso da comunidade que necessita do Sistema Municipal

Assistêncial. Também prever recursos inerentes ao

Programa IGDBF. Recurso 1182

MANUTENÇÃO PROGRAMA IGDSUAS-M. Prover de

recursos orçamentários e financeiros, para aquisição de

equipamentos e serviços, para atender o Programa em toda

sua plenitude. Recurso 1167

MANUTENÇÃO PROGRAMA PEAS - Objetivo geral do 
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2071 A Serviços un. 2021 20 FAM 10.000,00 0,00 10.000,00

2184 A

DEFESA CIVIL - prover recursos orçamentarios e financeiros, 

para as possíveis ações de proteção e auxilio à população, 

nos casos de calamidades públicas.

Serviços un. 2021 20 FAM 30.000,00 0,00 30.000,00

2072 A/P Aparel. Serviç. un. 2021 120.000,00 0,00 120.000,00

2188 A

PROGR.ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLE SCENTE - 

prover recursos orçamentarios e financeiros, para as 

possíveis ações de proteção e auxilio à Criança e ao 

Adolescente, nos casos de necessidade.

Aparel. Serviç. un. 2021 3.000,00 0,00 3.000,00

2209 A
COMBATE AO COVID 19 -TERM.ACEITE 369 - 

EQUIP.EPIS
Serviços UM 2021 5.000,00 5.000,00

2211 A TERM.AC.369-COVID-19 -BENS CONSUMO Serviços UM 2021 3.000,00 3.000,00

2218 A COMBATE COVID-19 -LC 173/2020-COVID-19 Serviços UM 2021 10.000,00 10.000,00

1.185.000,00

PLANTÃO SOCIAL - Prestar assistência às pessoas que se

encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou

dificuldades financeiras momentâneas com 

auxílio eventuais, como auxílio natalidade, auxílio funeral,

auxílio passagem (deslocamento em busca de trabalho ou

tratamento a saúde), gêneros alimentícios, pgto de taxas de

água e luz, agasalhos, moradia, reforma de moradias, para

pessoas cadastradas Junto ao CADUNICO, dentre outras

ações da 

assistência social, devidamente atendidas e acompanhadas

pelo profissional de serviço social inserido na Secretaria

Municipal e 

Assistência Social. Capacitar os recursos humanos para a

rede de atendimentos, conselhos e gestores municipais.

Recurso 0001.

MANUTENÇÃO DO COMDICA -Oportunizar atendimento

integral a criança e ao adolescente em situação de

vulnerabilidade social, orientando e facilitando o acesso e 

permanência em programas de assistência social, garantindo

os direitos fundamentais inerentes à elas, atendendo-as em

horário inverso,ao da sala de aula, portanto equipar e manter

o ambiente de trabalho dos Conselheiros Municipais.

buscando desenvolver habilidades e fortalecer vínculos

comunitários e familiares. Recursos 0001 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Órgão e Unidade Orçamentária:1001  - secretaria Municipal e Planejamento

Função: 04 - Admnistração

Total do Programa - R$

Programa de Governo: 0008      Planjamento Governamental 293.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: manutenção e desenvolvimento das ações na area de assistência Social de forma a garantir o acesso da comunidade que necessita ao sistema municipal Assistêncial.. 

Nº Identificador Cód. da Ação

Nº Identificador Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total
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1019 A Equipamentos un. 2021 5 5.000,00 5.000,00

2073 A/P disponib. serviços un. 2021 1 285.000,00 285.000,00

2074 A

PLANO DIRETOR - Implementar o Plano diretor Municipal, 

visando a ordenamentação das construções civis e o 

Planejamento urbanistico da cidade, além da legislação 

pertinente

disponib. serviços un. 2021 1 3.000,00 3.000,00

293.000,00

2075 OPE  Serviços un. 2021 1 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

Total

MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Dotar

de recursos humanos, orçamentários e financeiros, para 

dar condições ao desenvolvimento de ações de planejamento

também realizar todas as tarefas inerentes a manutenção da

Sec. de Planejamento, para realização de trabalhos atinentes

a secretaria, suprir a Secretaria de recursos para gerir

(pessoas, serviços, material, obras etc.). e outras atividades

afins.Recurso 0001.

Nº Identificador Cód. da Ação

Nº Identificador Produto

Unidade de 

Medida
Ano

Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - Manter e

aperfeiçoar os serviços administrativos de natureza

financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, em fim

todas as despeas e serviços inerentes ao encargos gerais do

Município. Também amortização dos JUROS e CAPITAL,

referente as Operações de CréditoS

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. 

Adquirir diversos bens móveis, de qualquer espécie, para que

a Secretaria e setores possam desenvolver suas funções

adequadamente. Adquirir, computadores, impressoras,

escaners, máquinas filmadoras, máquinas fotográficas,

equipamentos de sonorização, maquinas de reprografia, data

show, móveis, utensílios de escritório e locação de

equipamentos. Disponibilizar sistemas adquiridos ou locados

para realização das tarefar internas, manter o site do

Município com informações oficiais, para a população externa

buscar informações seguras. Instalar câmeras de segurança

em pontos estratégicos no Prédio administrativo e outros

locais na cidade.  Recurso 0001.

TOTAL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão e Unidade Orçamentária: 0901 - Encargos Gerais do Municipio.

Função: 28 - Encargos Especiais

Total do Programa - R$

Programa de Governo: 1201 - Serviços da Dívida Interna Contratada Junto as Istituições Bancárias. 1.200.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: Manter os Encargos sociais, Trabalhistas, como: INSS, RPPS, FGTS, PASEP, SENTENÇAS JUDICIAIS e a Dívida Pública. 

Nº Identificador Cód. da Ação Descrição da Ação Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros
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2076 A  Serviços un. 2021 1 100.000,00 0,00 100.000,00

2077 OPE  Serviços un. 2021 1 300.000,00 0,00 300.000,00

2078 A  Serviços un. 2021 1 50.000,00 0,00 50.000,00

2079 A

ENCARGOS SOCIAIS - Prever recursos para manutenção 

dos encargos sociais (Obrigações Patrimoniais e Tributárias) 

e todos os serviços inerentes aos objetivos dos encargos 

sociais. Recurso 0001.

serviços

Um.

2021 500.000,00 0,00 500.000,00

2080 A/P Reserva - emerg. un. 2021 520.000,00 0,00 472.000,00

2.622.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS - Manter as obrigações do

município em dia, conforem decisão Judicial. (RPV -

PRECATÓRIOS),em fim cumprir toda Dicisão Judicial.

Recurso 0001.

AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - Manter 

os compromissos com amortização de dívidas

previdenciárias, Conforme Legislação vigente. Recurso 0001

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Lançamento da reserva de

contingência nos termos da LC 101/200 de 04/05/2000.

Atendendo os objetivos de Contingência em toda sua

plenitude. Recurso Livre 0001.

TOTAL ENCARGOS GERAIS

12 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA
Órgão e Unidade Orçamentária:1301 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO TRABALHO E RENDA

Função: 04 - Admnistração

Total do Programa - R$

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS - Manter as obrigações

do município em dia, atendendo toda a Legislação vigente.

Recurso 0001.

Programa de Governo: 0008      Planjamento Governamental 202.100,00

Descrição dos Objetivos do Programa: manutenção e desenvolvimento das ações na area de assistência Social de forma a garantir o acesso da comunidade que necessita ao sistema municipal Assistêncial.. 

Nº Identificador Cód. da Ação

Nº Identificador Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total
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1020 A Equipamentos un. 2021 5 3.000,00 3.000,00

2081 A/P disponib. serviços un. 2021 1 120.000,00 120.000,00

2085 A serviços un. 2021 1 10.000,00 10.000,00

2082 A Serviços un. 2021 1 50.000,00 0,00 50.000,00

2084 A/P Aparel.Serv. un. 2021 1 4.100,00 0,00 4.100,00

NOTA PREMIADA, Dotar de recursos humanos,

orçamentários e financeiros, para dar condições ao

desenvolvimento de ações de incentivo à emissão de Ntais

fiscais, pelo comércio local, visando a geração de impostos e

melorar a arrecadação no âmbito do Municipio,

proporcionando prêmios e incentivos à população, para

solicitar a nota fiscal em cada aqisiçao de mercaorias e

serviços..Recurso 0001.

APOIO GERAÇÃO TRABALHO E RENDA - Fornecimento de

financiamentos, pagamento de aluguéis, transporte de

trabalhadores e empréstimos a empresas para o

desenvolvimento industrial do Município, visando a geração

de emprego e renda, consequentemente aumentar a

arrecadação de impostos e priorisar e o bem estar social,

cultural a toda população. Recurso 0001.

MANUTENÇÃO SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO,

TRABALHO E RENDA, Dotar de recursos humanos,

orçamentários e financeiros, para dar condições ao

desenvolvimento de ações de geração de trabalho e renda

para a população e também realizar todas as tarefas

inerentes a manutenção da Secretaria, para realização de

seus trabalhos, suprir a Secretaria de recursos para gerir

(pessoas, serviços, material, obras etc.). e outras atividades

afins.Recurso 0001.

MANUTENÇÃO DO DISTRITOINDUSTRIAL - Incentivar

novas Empresas, disponiblizando espaço físico a empresas

para o desenvolvimento industrial e de serviços do Município,

cursos e qualificação, visando a geração de emprego e

renda, consequentemente aumentar a arrecadação de

impostos e reverter em benefícios para a população.

Recurso 0001

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. 

Adquirir diversos bens móveis, de qualquer espécie, para que

a Secretaria e setores possam desenvolver suas funções

adequadamente. Adquirir, computadores, impressoras,

escaners, máquinas filmadoras, máquinas fotográficas,

equipamentos de sonorização, maquinas de reprografia, data

show, móveis, utensílios de escritório e locação de

equipamentos. Disponibilizar sistemas adquiridos ou locados

para realização das tarefar internas, manter o site do

Município com informações oficiais, para a população externa

buscar informações seguras. Instalar câmeras de segurança

em pontos estratégicos no Prédio administrativo e outros

locais na cidade.  Recurso 0001.
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2086 A/P serviços un. 2021 1 7.000,00 0,00 7.000,00

2087  A/P 

 FOMENTO AO TURISMO - Prover de Recursas 

Orçamentário e Financeiro para atender o Programa em todo 

a sua plenitude. Desenvolsver as potencialidades turisticas 

em Nosso Município e Região, atendendo a Legislação 

Vigente. -  Recurso 0001 

 Serviços  Um 2021 1 3.000,00 0,00 3.000,00

2083 A/P serviços un. 2021 1 5.000,00 0,00 5.000,00

202.100,00

1021 A Equipamentos un. 2021 5 1.000,00 1.000,00

Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO -Prover de

recursos Orçamentários e Financeiros, objetivando

FOMENTAR a industria comérico e serviços, concedendo

subveções econômica, as empresas e entidades

(ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, para a realização Campanhas,

para fomentar o Industria Comércio e Serviços em Nosso

Município, atendedo a Legislação vigente. Recurso 0001.

FEIRA MUNICIPAL -Prover de recursos Orçamentários e

Financeiros, para a realização de feiras municipais,

objetivando FOMENTAR a industria comérico e serviços,,

através de parcerias com as empresas e entidades,

juntamente com a (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, para

fomentar a Industria Comércio e Serviços em Nosso

Município, atendedo a Legislação vigente. Recurso 0001.

TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Órgão e Unidade Orçamentária:1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função: 04 - Admnistração

Total do Programa - R$

Programa de Governo: 0008      Planjamento Governamental 866.000,00

Descrição dos Objetivos do Programa: manutenção e desenvolvimento das ações na area de assistência Social de forma a garantir o acesso da comunidade que necessita ao sistema municipal Assistêncial.. 

Nº Identificador Cód. da Ação

Nº Identificador Produto

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. 

Adquirir diversos bens móveis, de qualquer espécie, para que

a Secretaria e setores possam desenvolver suas funções

adequadamente. Adquirir, computadores, impressoras,

escaners, máquinas filmadoras, máquinas fotográficas,

equipamentos de sonorização, maquinas de reprografia, data

show, móveis, utensílios de escritório e locação de

equipamentos. Disponibilizar sistemas adquiridos ou locados

para realização das tarefar internas, manter o site do

Município com informações oficiais, para a população externa

buscar informações seguras. Instalar câmeras de segurança

em pontos estratégicos no Prédio administrativo e outros

locais na cidade.  Recurso 0001.
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2090 A

REGULARIZÇÃO FUNCIÁRIA - Prover recursos

orçamentarios e financeiros, visando a regularização dos

lotes urbanos do municiípio, os quais encontram-se

pendentes de regularização, para o desendolvimento do

municipio.

serviços un. 2021 1 15.000,00 15.000,00

2088 A/P disponib. serviços un. 2021 1 700.000,00 700.000,00

2091 A/P disponib. serviços un. 2021 1 150.000,00 150.000,00

866.000,00

25.950.150,00

1.200.000,00

27.150.150,00

EMPRESA "21"

Unidade de 

Medida

Meta
Custo previsto p/o exercício-R$-Fontes de Financiamento

Ano
Quant. 

Física
Próprios Terceiros Total

MANUTENÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO, Dotar de

recursos humanos, orçamentários e financeiros, para dar

condições ao desenvolvimento de ações de geração de

trabalho e renda para a população e também realizar todas

as tarefas inerentes a manutenção da Secretaria, para

realização de seus trabalhos, suprir a Secretaria de recursos

para gerir (pessoas, serviços, material, obras etc.). e outras

atividades afins.Recurso 0001.

HABITAÇÕES POPULARES, Dotar de recursos humanos,

orçamentários e financeiros, para dar condições ao

desenvolvimento de ações para assistência às familia de

baixa renda, visando proporcionar habitação de qualidade

aos munícipes em vulnerabilidade social..Recurso 0001.

TOTAL SECRETARIA DE HABITAÇÃO

TOTAL EXECUTIVO MUNICIPAL

TOTAL LEXISLATIVO MUNICIPAL

TOTAL EXECUTIVO E LEGISLATIVO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS
FUNDO - RPPS

Função: 09 - PREVIDÊNCIA .

Total do Programa - R$

Programa de Governo:0045  -PREVIDÊNCIA SOCIAL  SERVID. ATIVOS, INATIVOS PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOSMANUt. SERV. ADMINIST. GERAIS .

Descrição dos Objetivos do Programa:Manter o Fundo RPPS, conforme Legislação vigente. 

Nº Identificador Cód. da Ação Descrição da Ação Produto
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