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Programa: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Atendimento de despesas as quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

901 Operação Especial Amortização e Encargos da Dívida Interna Não Mensurável Amortização, juros e parcelamentos de dívidas contratuais.Outros Produtos

903 Operação Especial Contribuição para formação do Pasep Não Mensurável Assegurar o cumprimento das obrigações devidas, conforme receitas recebidas.Outros Produtos

904 Operação Especial Precatórios Judiciais Não Mensurável Assegurar o cumprimento das obrigações judiciais.Outros Produtos

Programa: 101 - GESTÃO LEGISLATIVA

Objetivo: Desempenho das ações de legislar e fiscalizar a administração do município inerentes ao Poder Legislativo segundo a legislação vigente.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

1 Atividade Atividades da Câmara Municipal Sessões Legislativas Realização das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias regularmente
convocadas e o desempenho  de outras atribuições de competência do Legislativo
Municipal.

Apoio Administrativo

2 Atividade Contribuições a Acamsop Entidade Apoiada Conceder auxílios ou remunerar os serviços prestados pelas instituições de apoio
as Câmaras de Vereadores.

Apoio Administrativo

3 Atividade Publicações e Divulgações Global Levar ao conhecimento dos cidadãos os trabalhos realizados pelo Legislativo.Apoio Administrativo

Programa: 402 - ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE

Objetivo: Dar o necessário suporte administrativo para a execução dos programas finalísticos do Governo Municipal e supervisão e coordenação em nível superior da Administração do Município, objetivando a execução do Plano de Governo.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

17 Atividade Atividades da Procuradoria Geral Não Mensurável Atuar em cooperação com a Assessoria Jurídica Direta, assessorando o seu titular
nas matérias de sua competência; representar judicial e extrajudicialmente o
Município; exercer as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e da
administração direta em geral, entre outras atividades diversas.

Apoio Administrativo

18 Atividade Consórcio Publ. Intermun. Desenv. Sustent. Reg.
Front. Sud. PR

Entidade Apoiada Junção dos pequenos municípios que não conseguem solucionar sozinhos as
carências, sendo que se unem na tentativa de encontrar soluções mais eficientes,
possibilitando uma melhoria significativa no atendimento as necessidades dos
munícipes, principalmente nas comunidades rurais.

Outros Produtos

20 Atividade Atividades da Chefia de Gabinete Não Mensurável Administrar o Município e atendimento ao cidadão.Apoio Administrativo

21 Atividade Atividades da Assessoria Jurídica Não Mensurável Assessorar o (a) Prefeito (a), Secretarias e outros órgãos da Prefeitura nos
assuntos de natureza jurídica; opinar e emitir parecer sobre a aplicação de textos
de leis, decretos, convênios, contratos e regulamentos de interesse da Prefeitura,
entre outras funções jurídicas.

Apoio Administrativo

22 Atividade Atividades do Departamento de Projetos Não Mensurável Elaborar o planejamento anual para a administração em consonância com as
Secretarias da Prefeitura, o Plano de Trabalho e obras que serão executadas.
Prestar apoio para a administração na realização dos projetos encaminhados aos
Governos Estaduais e Federais.

Apoio Administrativo

23 Atividade Atividades da Secretaria de Administração Não Mensurável Coordenação geral das atividades de apoio administrativo aos demais órgãos de
administração, controle de arquivo, protocolo, documentos, etc.

Apoio Administrativo

24 Atividade Atividades do Depto. de Recursos Humanos Não Mensurável Efetivar o controle da situação funcional dos servidores do município.Apoio Administrativo

25 Atividade Atividades do Depto. de Materiais e Compras Não Mensurável Prestar apoio administrativo na realização dos procedimentos licitatórios.Apoio Administrativo
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26 Atividade Mensalidades a AMSOP Entidade Apoiada Conceder auxílio financeiro pelos serviços prestados pelas instituições de apoio aos
municípios e ao municipalismo.

Apoio Administrativo

27 Projeto Construções/Ampliações/Reformas em Edificações
Públicas

Quantidade Dotar a administração municipal de instalações adequadas para o desempenho de
suas atividades e da população.

Outros Produtos

28 Atividade Publicações e Divulgações Oficiais Global Cumprir as exigências legais relativas a publicação e divulgação dos atos
administrativos oficiais e a divulgação de campanhas de esclarecimentos sobre as
atividades da administração.

Outros Produtos

29 Atividade Junta do Serviço Militar Global Dar atendimento aos munícipes na regularização da documentação militar.Outros Produtos

30 Projeto Aquisição de Imóveis Aquisição Imóvel Aquisição de imóveis destinados a implantação de instalações, objetivando efetuar
melhorias na qualidade da prestação de serviços aos munícipes em geral.

Outros Produtos

31 Atividade Atividades da Assessoria de Imprensa Não Mensurável Envio de informações jornalísticas da Prefeitura Municipal para os veículos de
comunicação em geral, criando fluxos permanentes com os veículos de
comunicação a fim de sedimentar a comunicação do Executivo Municipal junto a
sociedade, programar, coordenar, supervisionar e dar cumprimento a
representação cívica e protocolar da administração municipal.

Apoio Administrativo

Programa: 403 - GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

Objetivo: Efetivar a gestão dos recursos financeiros do município, compreendendo o controle e a correta aplicação de tais recursos e zelar pela sanidade financeira da Administração e pelo cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

19 Atividade Atividades do Gestor de Controle Interno Não Mensurável Auxiliar e fiscalizar os atos e fatos da administração municipal.Apoio Administrativo

33 Atividade Atividades do Depto. Contábil e Financeiro Não Mensurável Efetuar  a contabilização e os pagamentos/quitações de obrigações e seus devidos
registros.

Apoio Administrativo

Programa: 404 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Objetivo: Desempenho de ações voltadas ao lançamento e arrecadação de tributos objetivando o pleno exercício da competência tributária do município.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

34 Atividade Atividades do Depto. de Tributação Não Mensurável Proceder os lançamentos para arrecadação dos tributos de competência do
município; emissão de alvarás e outros documentos.

Apoio Administrativo

35 Atividade Atividades do Departamento de Fiscalização Não Mensurável Executar os serviços de fiscalização no cumprimento da legislação tributária do
Município para elevar a arrecadação municipal.

Apoio Administrativo

Programa: 801 - VIVER COM DIGNIDADE

Objetivo: Executar a política municipal de promoção e assistência social à população do município; firmar parcerias com órgãos governamentais e não governamentais; coordenar programas que visem o bem estar da população.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

41 Atividade Atividades do Departamento de Desenvolvimento
Social

Global Manter as atividades de assistência social geral prestadas pelo município em
benefício da população carente.

Outros Produtos

45 Atividade Assistência Social - MDS Atend.Programas
Gov.Federal

Manter as atividades assistenciais em parceria com o Ministério de
Desenvolvimento Social através de seus programas (IGD-BOLSA FAMÍLIA, P.
JOVEM, PAIF, PETI, IGD-SUAS, entre outros)

Outros Produtos

59 Atividade Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social Global Manter um bom funcionamento das atividades assistenciais, mediante a realização
de cursos e palestras.

Outros Produtos

Programa: 802 - FUTURO MAIOR

Objetivo: Atender a criança, o adolescente e ao jovem com prioridade absoluta, proporcionando-lhes o desenvolvimento social.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar
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54 Atividades -
ECA/FMDCA

Manutenção do Conselho Tutelar Global Manter o funcionamento do Conselho Tutelar, auxiliando na melhoria dos serviços
prestados a população.

Outros Produtos

55 Atividades -
ECA/FMDCA

Programa Menor Aprendiz Global Oportunizar e preparar os jovens e adolescentes para o mercado de trabalho,
propiciando condições efetivas para exercer uma ocupação profissional, garantindo
o seu sustento e continuidade ao processo de formação do adolescente.

Outros Produtos

58 Atividades -
ECA/FMDCA

Ativ. do Fundo Mun. Dir. Criança e Adolesc. Global Desenvolver ações na área de Assistência Social relacionadas a Criança e ao
Adolescente com a utilização dos recursos livres do município e também as
recebidas através de doações, principalmente às realizadas pelas pessoas físicas
e/ou jurídicas para abatimento no Imposto de Renda.

Outros Produtos

60 Atividades -
ECA/FMDCA

Cons. Públ. Interm. Defesa Dir. Criança e Adolesc-
CASA LAR

Entidade Apoiada Constituição de um consórcio pelos municípios da Comarca de Capanema para
administrar o atendimento das crianças e adolescentes, onde as mesmas serão
acolhidas em sede própria no Município de  Bela Vista da  Caroba, denominada
"CASA LAR".

Outros Produtos

Programa: 901 - PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES

Objetivo: Assegurar assistência previdenciária ao servidor Público Municipal.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

71 Atividade Encargos com Inativos e Pensionistas Global Manter os benefícios previdenciários concedidos aos inativos e pensionistas
oriundos do extinto Fundo de Previdência Próprio.

Outros Produtos

72 Atividade Encargos Previdenciários da Administração Global Manter as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos
servidores

Outros Produtos

Programa: 1001 - SAÚDE CIDADÃO

Objetivo: Proporcionar a toda população um atendimento de saúde digno e eficaz, bem estruturado, organizado e preparado para desempenhar trabalhos de orientação, dispondo de materiais e recursos necessários para propiciar maior agilidade e conforto

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

81 Atividade Atividades do Fundo Municipal de Saúde Global Coordenar o desenvolvimento das ações de competência da Secretaria de Saúde,
mantendo os serviços prestados com qualidade em todas as unidades de saúde.

Outros Produtos

83 Atividade Programa Agentes Comunitários de Saúde Global Manter e melhorar as ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde,
mantendo sempre um grande percentual da população coberta pelo programa,
identificando e intervindo sobre fatores de risco em que a população esteja exposta,
prestando assistência integral, contínua, com resolutividade e boa qualidade às
necessidades de saúde da população.

Outros Produtos

85 Atividade Atividades do Departamento de Saúde da Família Global Manter e melhorar as ações do Programa Saúde da Família, mantendo sempre um
grande percentual da população coberta pelo programa, removendo o foco de
doenças, dando ênfase na melhoria da qualidade de vida por meio de ações
voltadas principalmente ao cuidado e promoção da saúde.

Outros Produtos

86 Atividade Atividades do Departamento de Saúde da Mulher e
da Criança

Global Desenvolver ações voltadas ao atendimento da saúde da mulher e da criança.Outros Produtos

87 Atividade Vigilância em Saúde Global Manter e melhorar as ações da atividade com recursos do município e também
através dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde - Bloco "Vigilância em
Saúde".

Outros Produtos

88 Atividade Assistência Especializada - Consórcio Interm. ARSS
e PARANÁ SAÚDE

Entidade Apoiada Prestar assistência a população nas especialidades médicas não disponíveis no
município e aquisição de medicamentos com preços mais baixos, através de
compras em grande escala pelo Consórcio.

Outros Produtos

89 Atividade Atividades do Departamento de Saúde da Terceira
Idade

Global Desenvolver ações voltadas ao atendimento da saúde da população da terceira
idade.

Outros Produtos

90 Atividade Programa Saúde Bucal Global Manter e melhorar as ações do Programa Saúde Bucal, mantendo sempre um
grande percentual da população coberta pelo programa, reduzindo a incidência e a
prevalência de doênças orais.

Outros Produtos
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92 Atividade Assistência Hospitalar e Ambulatorial Global Melhorar as condições de atendimento junto ao Ambulatório das Unidades de
Saúde e apoio financeiro ao Hospital que presta atendimento no município,
proporcionando melhor qualidade no atendimento ao munícipe nos casos de
urgências e emergências fora do horário de expediente das Unidades de Saúde.

Outros Produtos

93 Atividade Consórcio Interm. da Rede de Urgência do
Sudoeste PR-Ciruspar/SAMU

Entidade Apoiada Serviço de urgência e emergência com organização, eficiência e referência
hospitalar, integrado a um serviço de rede na Região Sudoeste.

Outros Produtos

95 Projeto Construções/Ampliações/Reformas em Unidades
Básicas de Saúde

Quantidade Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios
Estadual/Federal e também para obras executadas diretamente pelo município,
destinadas a melhoria da rede física das Unidades Básicas de Saúde do Município.

Outros Produtos

Programa: 1201 - JOVEM DO FUTURO - ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Colocar a disposição da população um ensino fundamental de boa qualidade, desenvolver ações de educação especial, ensino superior, transporte, merenda escolar, erradicação do analfabetismo e auxílio à escola de formação do agricultor.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

101 Projeto Construções/Ampliações/Reformas em Escolas Quantidade Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios
Estadual/Federal e também para realizações diretas pelo município, destinado a
execução de obras de construções, ampliações ou reformas em escolas.

Outros Produtos

102 Atividade Atividade do Ensino Fundamental - Manutenção Global Manter o Ensino Fundamental e melhorar a sua qualidade, garantindo o acesso e
incentivando a permanência dos alunos na escola.

Outros Produtos

103 Projeto Construção do Centro de Educação em Período
Integral

Quantidade Contrapartida financeira para dar suporte ao recebimento de Convênio destinado a
construção do Centro de Educação em Período Integral, para atendimento de
aproximadamente 900 crianças do 1º ao 5º ano, com oficinas nas áreas de
educação, cultura e esportes, sendo que a construção de todo o complexo esta
previsto para os anos de 2014 e 2015.

Outros Produtos

104 Atividade Merenda Escolar Global Executar as ações do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar e
complementar com os recursos do município.

Outros Produtos

105 Atividade Apoio ao Ensino Superior Global Auxiliar o estudante universitário residente no município para o seu acesso aos
cursos de graduação.

Outros Produtos

106 Atividade Manutenção da Educação Especial Global Manter e melhorar o funcionamento das unidades de educação especial,
proporcionando um melhor atendimento na parte pedagógica, psicológica e apoio
às famílias.

Outros Produtos

108 Atividade Salário Educação Global Complementar o ensino oferecido pelo município aos alunos do Ensino
Fundamental.

Outros Produtos

111 Atividade Subvenção a Casa Familiar Rural de Capanema e
Planalto

Alunos Subvenção financeira a Casa Familiar Rural para atendimento as despesas de
custeio da Escola, destinada a manter e melhorar a oferta de ensino ao estudante
da área rural.

Outros Produtos

112 Atividade Tranporte Escolar - Convênios/Programas Global Disponibilizar o transporte escolar aos alunos que necessitam, matriculados no
ensino fundamental.

Outros Produtos

114 Atividade Atividade do Ensino Fundamental - FUNDEB Global Manter o ensino fundamental e melhorar a sua qualidade, garantindo o acesso e
incentivando a permanência dos alunos na escola.

Outros Produtos

121 Atividade Subvenção a APAE Alunos Subvenção financeira a APAE para atendimento as despesas de custeio da escola.Outros Produtos

Programa: 1202 - JOVEM DO FUTURO - EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: Ações de desenvolvimento, capacitando as crianças a iniciarem o processo pedagógico, proporcionando oportunidade de participar de atividades que promovam  seu desenvolvimento físico, social e intelectual, qualificando os profissionais dos CMEI´s.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

118 Atividade Educação Infantil Global Realização de ações, objetivando melhorar o atendimento no que se refere ao
desenvolvimento das crianças.

Outros Produtos

119 Projeto Constr/Ampl/Reformas em Centros Mun. de
Educação Infantil

Quantidade Execução de obras de construções/ampliações e reformas em Centros Municipais
de Educação Infantil, para um melhor atendimento no que

Outros Produtos
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concerne ao desenvolvimento das crianças e suprir a necessidade crescente das
vagas.

124 Atividade Educação Infantil - FUNDEB Global Realização de ações, objetivando melhorar o atendimento no que se refere ao
desenvolvimento das crianças.

Outros Produtos

Programa: 1301 - CULTURA EM AÇÃO

Objetivo: Incentivar as atividades relacionadas a cultura, apoiando o folclore e outras manifestações artísticas da população, coordenando os eventos comemorativos. Apoiar o coral municipal, fanfarra, teatro, festivais e grupos de danças típicas.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

131 Atividade Atividades do Departamento de Cultura Global Desenvolver as ações de apoio e incentivo a cultura em âmbito municipal.Outros Produtos

Programa: 1501 - NOSSA CIDADE

Objetivo: Dotar a área urbana do município de uma rede viária em boas condições de uso. Desenvolver ações relacionadas ao planejamento urbano, fiscalização de posturas, ocupação do solo urbano e demais ações voltadas ao oferecimento de boas condições de vida.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

151 Projeto Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas Metros Quadrados Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios
Estadual/Federal e também para realizações diretas pelo município, destinado a
executar obras de pavimentação asfáltica, recapeamento ou calçamento com
pedras irregulares em vias urbanas.

Pavimentação de Vias

154 Atividade Atividades do Departamento de Serviços Urbanos Global Coordenar e supervisionar as atividades na área urbana do município.Outros Produtos

155 Projeto Construções/Ampliações/Reformas na Infraestr. do
Parque de Exposições

Melhorias em Geral Construções/Ampliações/Reformas junto ao Parque de Exposições destinadas a
melhorias das instalações para a realização de feiras e eventos

Outros Produtos

164 Atividade Manut/Ampl/Extensão da Iluminação Pública Manut do Sistema Ilum Publ Manter o serviço de iluminação pública em bom funcionamento em vias e
logradouros.

Outros Produtos

166 Atividade Coleta de Lixo Urbano Global Recolhimento e destinação final do lixo urbano do município.Outros Produtos

267 Atividade Atividades do Departamento de Manutenção Global Executar as atividades concernentes a parte mecânica da frota municipal.Outros Produtos

Programa: 1601 - LAR FELIZ

Objetivo: Oferecimento de habitações adequadas as famílias que delas necessitem e atuação na coordenação e cooperação para a implantação dos programas habitacionais.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

181 Projeto Construções de Casas Populares Unidades Habitacionais Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios destinados
a construção de unidades habitacionais, atendendo o maior número de famílias
sem casa própria.

Outros Produtos

182 Atividade Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Global Destinado a movimentação dos recursos arrecadados através das parcelas dos
mutuários já contemplados com as moradias e dar suporte as próximas aquisições,
com o objetivo de auxiliar na realização das ações voltadas a implantação de
programas de habitação para a construção de moradias às famílias em situação de
vulnerabilidade social.

Outros Produtos

Programa: 1701 - SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: Elevar a qualidade de vida da população do município, através de projetos de infraestrutura relacionada ao saneamento básico.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

193 Projeto Microssistema de  Abastecimento de Água Famílias Atendidas Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios
Estadual/Federal destinados a implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de
abastecimento de água na área rural do município.

Outros Produtos
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199 Projeto Melhorias Sanitárias Domiciliares Domicílios Atendidos Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios
Estadual/Federal destinados a construção de módulos sanitários, objetivando o
atendimento do maior número possível de famílias carentes ou que tenham uma
péssima estrutura sanitária instalada.

Outros Produtos

Programa: 1801 - PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente através do monitoramento e controle ambiental e recuperação de áreas degradadas. Produção de mudas de espécies nativas e exóticas com o objetivo de conservação e proteção do solo.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

205 Atividade Atividades do Departamento de Meio Ambiente Global Execução das ações destinadas a preservação do meio ambiente urbano e rural,
mantendo o funcionamento do viveiro de mudas com o objetivo da distribuição para
os produtores rurais de mudas nativas e para reflorestamento.

Outros Produtos

Programa: 2001 - EMPREENDEDORES DO CAMPO

Objetivo: Oferecer condições ao produtor rural, objetivando a diversificação da produção e o aumento da produtividade e renda, melhorando sua condição de vida e da sua família, buscando a diminuição do êxodo rural.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

202 Projeto Patrulha Mecanizada Quantidade Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios
Estadual/Federal e também para aquisições diretas pelo município, destinados a
formação de patrulhas para assistência a mecanização dos pequenos produtores
rurais.

Outros Produtos

204 Atividade Incentivo a Bacia Leiteira Global Melhorar a produtividade da pecuária através do melhoramento genético dos
rebanhos e através de incentivo nas inseminações artificiais.

Outros Produtos

209 Projeto Incentivo a Agroindústria e Fruticultura Global Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios
Estadual/Federal e também para aquisições diretas pelo município, destinados a
construções de barracões e aquisições de equipamentos para o apoio no
desenvolvimento da agroindústria e fruticultura dos pequenos produtores do
município.

Outros Produtos

210 Atividade Atividades do Depto. de Associativismo
Agroindustrial

Global Manter as ações de supervisão e coordenação das atividades de competência da
Secretaria de Agricultura.

Outros Produtos

Programa: 2201 - MAIS EMPREGO

Objetivo: Apoiar as empresas instaladas no município para ampliação e incentivar novos empreendimentos para a geração de mais empregos.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

221 Projeto Obras de Fomento a Produção Industrial Quantidade Construções de barracões e aquisições de imóveis destinados as instalações de
empreendimentos industriais.

Outros Produtos

222 Atividade Atividades do Depto. de Desenvolvimento Comercial
e Industrial

Global Desenvolver ações objetivando a promoção da industrialização no município.Outros Produtos

Programa: 2301 - ROTEIRO TURÍSTICO DOCE IGUASSU

Objetivo: Agregar as ações que objetivam a promoção e o desenvolvimento do turismo e a divulgação do potencial turístico do município, apoiando os empreendimentos executados com tal objetivo na área rural e urbana.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

233 Atividade Atividades do Depto. de Turismo Global Apoiar as ações voltadas a exploração do turismo que venha a ser desenvolvido no
município.

Outros Produtos

Programa: 2601 - CAMINHO DA SAFRA

Objetivo: Manter as estradas municipais em boas condições, buscando assegurar o escoamento da safra e o trânsito da população.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar
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261 Projeto Aquisição de Equipamentos Rodoviários Quantidade Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios
Estadual/Federal e também para aquisições diretas pelo município, destinados a
aquisição de equipamentos rodoviários para a renovação da frota do parque de
máquinas do município.

Outros Produtos

262 Atividade Atividades do Departamento Rodoviário Global Supervisionar e coordenar as atividades de competência da Secretaria.Outros Produtos

265 Projeto Pavimentação e Recapeamento de Estradas Rurais Metros Quadrados Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios
Estadual/Federal e também para realizações diretas pelo município, destinado a
execução de obras de pavimentação asfáltica, recapeamento ou calçamento com
pedras irregulares nas principais estradas rurais.

Pavimentação de Vias

268 Atividade Ativ. do Depto. de Controle Interno de Máqu. Equip.
e Estoques

Global Coordenar e controlar a utilização e manutenção das máquinas e equipamentos da
Secretaria de Viação e Obras.

Outros Produtos

Programa: 2701 - ESPORTE PARA VIDA

Objetivo: Promover a prática de esportes e recreação, de forma abrangente a todas as modalidades possíveis e faixas etárias dos munícipes; organizar campeonatos, torneios e certames, oficiais ou não, para a integração social da comunidade.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

271 Projeto Construções/Ampliações/Reformas de Ginásios e
Canchas Esportivas

Global Contrapartida municipal para dar suporte ao recebimento de convênios
Estadual/Federal e também para realizações diretas pelo município, em obras
destinadas a prática das diversas modalidades esportivas em ginásios e canchas
esportivas.

Outros Produtos

272 Atividade Atividades do Departamento de Esportes Global Manter as atividades de coordenação das ações relacionadas ao esporte; maior
participação a nível Estadual; aumentar o interesse na prática de esportes,
contribuindo para sua formação integral e consequente melhoria na qualidade de
vida.

Outros Produtos

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, consoante o disposto no inciso III do artigo 5º da LRF. Reserva para uma contingência, ou seja, para um evento incerto no futuro, como ex: calamidades naturais.

Código Tipo Descrição da ação UnidadeProduto Descrição complementar

999 Operação Especial Reserva de Contingência Percentual s/ RCL Cumprimento das determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Outros Produtos


