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LEI MlJNICIP AL 'Nu.366/200L

"DISPÔE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO'
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÔES, PARA
Ó .PEJdODO DE 2002 a 2005."

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Municipal
de São José das Missões IRS, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 10
- O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JpSÉ

DAS MISSÕES para o período 2002/2005, constituído pelos anexos constantes desta Lei,
será executado nos termos da lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Orçamento Anual de
cada exercício.

2.o - O Plano Plurianual de Governo foi elaborado observando as
seguintes diretrizes para a ação de governo municipal, de acordo com as prioridades eleitas
pela participação popular no "planejamento cidadão":

I - garantir o direito ao ensino fundamental a todos os alunos em
idade escolar do município, com a implantação de todas as séries do ensino fundamental, e
.assegurar melhores condições de ensino para reduzir o absenteísmo, dentro das

ossibilidades apoiar a dar atenção especial ao Ensino Médio.

II - assegurar um plano de saúde aos servídores municipais e garantir
rogramas de saúde a todos os munícipes, inclusive, através da implantação de farmácia de
. anipulação, aquisição de ambulância, unidade móvel e implantação e melhoria de postos
de saúde nas comunidades interioranas e implantação do programa de saúde familiar - PSF
'ê demaisprogramas desenvolvidos pela união e pelo estado;

III - criar e manter programas de apoio a agricultura, especialmente
e fortalecimento da agricultura familiar, programas de recuperação de solos, distribuição
e sementes, financiamento de insumos implantação da feira permanente do produtor,
,poioa agroindustrialização, programas de infraestrutura social e outros da área rural.

IV - apoiar o fortalecimento da industria e do comércio locais,
través de programas específicos, tais como feiras e amostras, incentivo à compras no
omércio local e outros;

V incentivar programas culturais, especialmente nas áreas do
dicíonalismo e apoiar a todas as iniciativas culturais desenvolvidas no município, nas
ersas áreas;
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VI - implantar e manter medidas saneadoras das finanças municipais,
.especialmente através do planejamento das despesas, do aumento das receitas e demais
medidas necessárias ao equilíbrio financeiro, de acordo com a legislação pertinente;

VII - incentivar o desporto e o turismo, através de programas
municipais e integração com as ações de outros municípios, do estado e da união;

VIll - realizar urna ampla reforma admínistrativa, em todas as áreas e
,manter programas de qualificação dos servidores;

IX - manter e melhorar os programas de assistência social, através de
. ações municipais e de convênios com as demais esferas de governo, especialmente de apoio
:,ao conselho tutelar e as grupos organizados, corno terceira idade, APAE e outros;

X - realizar e melhorar as obras de infraestrutura necessárias para:
assegurar o transporte rodoviário, o escoamento da produção, o transporte escolar,
programas de telefonia rural, saneamento básico rural e urbano, coleta seletiva de lixo,

"proteção de mananciais, módulos sanitários, melhoria das habitações rurais e urbanas, a
infraestrutura urbano e outras ações devidamente autorizadas em lei;

XI - criar condições para o desenvolvimento sócio econômico
sustentado do Município, especialmente com o objetivo de geração de empregos e melhor
distribuição de renda;

XII - integrar os programas municipais com os de outros municípios
. da região e do Estado e da União;

XIII - intensificar as relações com os Municípios vizinhos a fim de
se dar solução conjunta a problemas comuns;

XIV - incentivar a realização de programas integrados, através do
, apoio a forma associativa de organização;

XV - desenvolver política de incentivo a industrialização, através da
implantação de berçário industrial e apoio a indústrias que pretendam se instalar- rio

; municipio.

Art. 3° - Integram o anexo de metas prioritárias na presente Lei, de
acordo com o § 1.0 do art. 165 da Constituição Federal, os programas relativos:

a) as despesas de capital;
b) as despesas delas decorrentes;
c) as despesas de duração continuada

Art. 4.° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de cada exercício
,financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei
,-Orçamentária, com a indicação da fonte de recurso.

j~f;.
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Art. 5.° - Em atendimento ao disposto no parágrafo único do art.4g da
Le 101/00, a escolha das metas prioritárias a integrarem o Plano Plurianual, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, será feita com a participação da
comunidade.

Art. 6<J - Os recursos a serem utilizados para a cobertura dos
programas estabelecídos no Plano Plurlanual serão os de origem própria e as transferências
de convêníos e acordos.

Art. r -Mediante aprovação do Legislativo, o Poder Executivo
poderá aumentar ou diminuir as metas estabeleci das a fim de contabilizar as despesas
orçadas com as receitas estimadas em cada exercício.

Art. ~ - Esta Lei entrará em VIgor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário ..

Gabinete do Prefeíto Municipal de São José das Missões, aos 27
de Julho de 2001.

A~Emo DOS SANTOSNETO
Prefeito Municipal

, ,

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:, 1
f ~ ="'-r;;s-~

í", PEDRa SENADIR SOARES DE LARA
Seco Mun. de Administração
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HUMANOS NA qualificação do serviço público;
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
0016 02.0.7 - RECEpÇõES E Há necessidade de recepção e Oferecer condições pata recepção e homenagens a. PROPRIOS
ADMINISTRA,CÃO HOMENAGENS A homenagens de autoridades autoridades
GOVERNAMENTAL AUTORIDADES

SUB- FUNÇAO - 124 - CONTROLE INTERNO
13.1 - COTROLE 02.08 - MANUTENÇAO DO Há necessidade de implantação de Implantar e manter 1iUl1 eficaz sistema de controle PROPRIOS
INTERNO SISTEMA DE CONTROLE um sistema de controle.interno para interno

INTERNO fins gerenciais e cumprimento da
legislação vigente. --

FUNÇAO - 06:- SEGURANÇA PUBLICA...
••..•"'.&If&.-'U' ..•."vA.·_ .&.._.& .•. ""~ .•..",,.a...t: •..•••..aJL:J..I,""'''''' --

6033- 02.09 - APOIO AO Há necessidade de apoio ao Buscar, através de convênios com () Governo do, PRÚPRlOS
POLICIAMENTO POLICIAMENTO MILITAR policiamento militar, através de Estado, melhor instrumentalízaçãe da corporação da
MILITAR convênio com o Estado. Brigada Militar, através.da construção de um prédio.

próprio e apoio na aquisição de equipamentos e
manutenção da frota de veículos.,

6014 - SERVIÇO DE 02••10 - MANUTENÇAO DO Há a necessidade de manutenção destes Manter o Conselho Municipal de Trânsito e a Junta PROPRIOS
TRÂNSITO CONSELHO MUNICIPAL DE dois Conselhos que já existem por Administrativa ~ Recursos e Infrações.

lRÂNSITO E JAR! determinação legal

..
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133 - 05.12 - IMPLANTAÇAQ DA O Município apresenta grande demanda Implantar Telefonia Rural nas comunidades que ainda não PROPRIOS E
1'ELECOMUNI- TELEFONIA RURAL de telefonia rural. .... possuem, com possibilidade de linha individual pari. os CONVENIOS
CAÇÕES ~ ._ ..~._.. _ ... o·. _ produtores rurais.

SUB-FUNCAO -752 ENERGIA ELETRICA
0119- 05.13 - ELETRIFICAÇAO O Município aíada apresenta demanda Implantar a eletrificação rural nos restantes 10% das PROPRIOS E
Eletrificação RURAL de implantação da eletrificação rural em propriedades rurais do município. cONVÊNIOS
Rural 100lodaspro . rurais.-

SUB-FUNCAO - 481 - BABITACAO RURAL
0077- Política 05.14 - HABIT AÇAO RURAL Há grande demanda para a melhoria Apoiar a melhoria das habitações na área rural do PROPRIOS E
Habitacional habitacional na área rural, através de município, através de refoonas nas habitações existentes e CONVÊNIOS

construção e reformas de habitações de construção de novas casas.
existentes.

SUB-FUNCAO - PROMOCAO INDUSTRIAL
134- - 05.15 - APOIO A Rã Necessidade de implantação de Apoiar a implantação de agroíndústrias através de PROPRlOS E
INCENTIVO A AGROCINDUSTRIALIZAÇÃO Agroindústrias no MUnicípio incentivos fiscais e materiais CONVÊNIOS
INDUSTRIAU- COM A UNIÃo E
ZAÇÃO E oESTAOO
AGRü-INDUS-
1'RIALIZAÇÃO
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01"':CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
FUNÇÃO - 01- LEGISLATIV A
SUB- F1JNÇÃO 031- AÇÃO L-EGISLATIV A

0012
DWULGAÇÃO
OFICIAL
INSTITUCIONAL

-·01.03 - DIVULGAÇAO
OFICIAL

A Câmara de Vereadores necessita divulgar IDivulgar os atos. oficiais, através da imprensa escrita e IPROPRlOS
seus avosoficiais falada,

'.

PROGRAMAS METAS IDIAGNOSTICO DA SITUAÇAO AÇÕES IOBJETIVO RECURSOS

OOOl-EXECUÇAO 01.01 - MANUTENÇÃO DAS A Câmara tem. além dos subsídios dos IPROfRIOS
DA AÇÃO ATIVIDADES DA cÂMARA Vereadores, despesas de pessoal com Manter o Funcionamento da Câmara Municipal de
LEGISLATIVA MUNICIPAL DE servidores, assessoria jurídica e encargos Vereadores

VJEREADORES sociais. Além disso, precisa manter as despesas
com materiais de expediente, luz, água,
telefone, diárias viagens e conservação de
bens.

dÕOI-EXEtTIÇAO
DA AÇÃO
LEGISLATIVA

A Câmara necessita" melhorar a mobília, tais IMobiliar a Câmara de Vereadores e melhorar os I PROPRIOS
como mesas, cadeiras, birôs, Equipamento de equipamentos, especialmente os de som e de infonnática.
Som, Equipamento de Informática e outros..

01.02 - AQUISIÇAO DE
EQUWAMENTOS E
MATERIALPERMANENlE

E

0015- EDIFlCAÇAQ
PÚBLICA

A Câmara Municipal de Vereadores necessita Aquisição de Terreno para construir ou adquirir um Prédio PROIPRIOS
de aquisição de terreno e construção de prédio Próprio para Instalação da Câmara Municipal de CONVÊNIOS
próprio para poder livrar-se de aluguel Vereadores. UNIÃO

01.04 - AQUISrçAO DE
TERRENO, CONSTRUÇÃO ou
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO

l,... I PRÓPRIO I I ~~.~.......JIl,. __._~~~~
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PROGRAMAS METAS
0016
ADMINISTRAÇÃO
GOVERNAMENTAL

0016
ADMlNISTRA,CÃO
GOVERNAMENf AL

0012
DIVULGAÇÃO
OF]CIAL
INSTITUCIONAJL
0015
EDIFICAÇÃO
PÚBLICA

DIAGNOSTICO DA SITUACAO ACOESlOBJETIVOS IRECURSOS
02.61 - AQIDSIÇAO DE
MÓVEIS,. APARELHOS,
EQUIPAMENTOS,
BffiLIOORAFIAS.
PROGRAMAS
INFORMÁTICA

Equipar o Gabinete do Prefeito; OS Conselhos, a IPROPRIOS
Assessoria Jurídica, a Junta dce Serviço Milítar e os.
ôrgãos de assessoria especial dos equipamentos.
necessários para o bom funcionamento e melho •.eficácia
dos serviços.DE

02.00 - AQUISIÇAO E
~NÇÃO DE
VEÍCULOS DE USO DO
GABINETE

o Gabinete não tem um veículo
próprio, havendo, portanto
necessidade de aquisição de veículo
específíco.

Dotar o Gabinete do Prefeito de Veiculo próprio e I PROPRIOS
específico para as viagens oficiais.

02.04
OFICIAL

DIVULGAÇAO o Executivo necessita divulgar seus
atos pelo princípio da publicidade
que rege as administrações públicas.

Divulgar os atos oficiais através da imprensa falada, I PROPRIOS
escrita e televisionada,

:tE

02.05 - MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS
INSTALAÇÓES

O Gabinete do Prefeito e as Manter e conservar as instalações do Gabinete do,IPRI
instalações dos órgãos a ele Prefeito e demais órgãos, em condições adequadas ao,
vinculados na estrutura bom desempenho das funções a eles inerentes,
administrativa" necessitam de especialmente e com maior urgência o Gabinete e o
manutenção e conservação, Setor de Engenharia.

PRIOS

o Gabinete do Prefeito e os órgãos
a ele subordinados (Conselhos
Municipais, Procuradoria Jurídica,
Assessoria Especial de Gabinete,
Imprensa, Serviço Militar,
necessitam de mobília e
equipamentos adequados ao
desempenho de suas funções,
especialmente equipamentos de
informática.. ~ -;

0016 -" 02.0,2 - MANUTENÇAO DAS O Gabinete tem.além dos subsídios Manter as despesas com subsídios 00 Prefeito, Vice-I PRÓPRIOS
ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES 00 GABINETE do Prefeito e Vice-Prefeito, despesas Prefeito, despesas com pessoal. diárias e viagens, bem
GOVERNAMENr AL E ÓRGÃOS INTERLIGADOS de pessoal com Servidores· e como, despesas com telefones, material de consumo e

encargos sociais. Além disso, precisa conservação dos bens dos órgãos ligados:ao gabinete.
manter as despesas com material de
expediente, telefones, viagens,
diárias e conservação dos bens.

MANUTENÇAO, IO Gabinete e os órgãos a. ele1Manter e prover cargos, bem como
..E, :v:mçulados. :n~taat.".'.,maatç1:" ..o ,~a tün de,adeaua1:-tàs··
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0120- 09.01 - PAVIMENTAÇAO Há deficiência nas ruas das cidade e do Pavimentar com asfalto as ruas e construção passeios que PRÜPRIOSE
INFRAESTRUTU~ URBANA E RURAL E interior. construção de passeios na parte julgarem necessários com pedras e asfalto eligação asfáltiea até coNVtNIos
RA RODOVIÁRIA CONSTRUÇÕES DE PASSEIOS urbana do Município a BR 386 e dentro das possibilidades, buscar pavimentar a

. estrada de acesso a Palmeira das Missões

0015 - 09.08 - AMPLIAÇAO DO Há necessidade de ampliação do galpão de Ampliar o galpão de máquinas, com a construção de um anexo PROPRIOSE
EDIFICAÇÃO GALPÃO DE MÁQUINAS máquinas de aproximadamente 180m2 coNVtNros
PÚBLICA

FUNÇÁO: 15- URBANISMO
- -- -. ---'- --- -- --.-,.,-- -,- - ""-

0079 - 09.09 -REESTRUTURAÇAO Há necessidade de estruturação da Estruturar o serviço de limpeza pública a fim de atender PROPRIOS
SANEAMENTO 00 SERVIÇO DE reciclagem de lixo. às comunidades diariamente e manter a sede do município
GERAL LIMPEZAPÚBLICA em condições ideais de apresentação e higiene ou

terceirizar o serviço de coleta.
0079 - 09-10 - AQUISIÇÀO DE Hánecessidade de: implantação de Adquirir lixeiras educativas visando atingir toda a PROPRIOS
SANEAMENTO LIXEIRAS EDUCATIV AS Lixeiras Bducativas, visando a população urbana do município. CONVENlOS
GERAL reciclagem e o recolhimento do lixo. ESTADO

UNIÃO
0079- 09.11 - CONSTRUÇAO E O lixo tóxico, vem sendo tratado com Construir um depósito para lixo tóxico proporcionando PROPRIOS
SANEAMENTO IMPLEMENf AÇÃO DE UM indiferença causando riscos à saúde da condições técnicas para o seu depósito. CONV6ENlOS
GERAL ABRIGO PARA LIXO TÓXICO população. ESTADO

UNIÀO

130 ILUMINAÇAO 09.12 - MELHORIA, Sempre existe: a necessidade de reparos Promover a manutenção, conservação, melhoria e PRÓPRIOS
PÚBLICA AMPLIAÇÃO E e melhorias no sistema de iluminação, ampliação do sistema de iluminação pública no cONVÊNIOS

CONSERVAÇÃO DA bem como a ampliação das redes de município. ESTADO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA iluminação pública . UNIÃO

•• _JOfi.l'tlKJrU nf'flllfllttit .:5 1 r_zm. .•. t t r ".-eM_rum "'W~@rlhW'Ii!!!?#.w~!f!j#ilQmn!lrilír&,..i<" ".i;>.~"Ú···'dW;,jMS~&~;á;; .•."~
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0075 - 09.13- MELHORIA DAPRAÇA O município possui uma praça municipal Adquirir a área da praça, construir e ampliar a praça municipal. PROPRlOS E
PLANEJAMENTO MUNICIPAL que está em situações precárias precisa ser com a instalação de banheiros Públicos oporttinizando melhores cONVÊNIos
URBANO ampliada .alem de construção de um condições para os municipes

banheiro público municipal.Também, a
propriedade do terreno é de terceiros,
devendo ocorrer a aquisição ou
desapropriação

0080 - SISTEMA DE 09.14 - SISTEMA DE ESGOTO Há necessidade de implantação dos sistema Implantar o sistema de esgotos pluviais na cidade de São José PROPRlOSE
ESGOTOS PLUVIAL de esgoto pluvial na cidade das Missões cONVÊNIos

SUB FUNÇAO - 482 -HABITAÇAO URBANA
oon - POLITICA 09.15 - HABITAÇAO Há grande demanda para a melhoria Apoiar e dar continuidade ao programa habitacional eSHABITACIONAL URBANA habitacional na área urbana, através de melhoria área urbana CONVENIOS

construção e reformas de habitações
existentes

~DOSSANTOSNETO
Prefeito Municipal

~BLIQlTE-SE:

PE ADIR SOARES UE LARA
Seco Mun. de Administração

IX·•. _.'.'··"'i.'Mr' "ifNr_11.. .. <1...J_.v" ." '~'{~-'="'>;;-
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03 - SECRETARIA DE ADMINSITRAçÃO
FUNÇÁO - 04 -ADMINISTRAÇÃO

SUB - FUNÇÃO ~ 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMAS METAS nlAGNOSTICO DA SITUAÇÃO AÇOES E OBJETIVOS RECURSOS
0062 - 03.011- INCENTIVO AO
PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
PRIMEIRO
EMPREGO

Há grande contingente de jovens em Firmar parceria com Governo do Estado em busca de CONVENIQ
idade de iniciação no trabalho que alternativa para implantar no município o programa de GOVERNO
necessitam de apoio para essa iniciação. 1. o emprego ESTADO

0024-
INFORMÁ']'ICA

O~15- EIDIFICAÇAO 03.02 - ~QUISIÇAO OU A Prefeitura está instalada em prédio
PUBLICA CONSTRUÇAO DE UM próprio, no entanto apresenta carência

CENTRO ADMIN]STRA TIVO. de espaço físico, necessitando da
construção de um novo com maior
espaço .Alem disso paga aluguel para
que Câmara Municipal de Vereadores
possa funcionar~ ~ __ ~~ __~ ~~~~~~ ~ -L .~

03,,02 -AQUISIÇAO
AMPUAÇÃO
MÁQUINAS,
VIATURAS
EQUIPAMENTOS
PROGRAMAS
INiFORMÁTICA
PERMANENTE

E
DE

APARELHOS,
E
E

PARA
MATERIAL

A administração tem precariedade de Equipar a administração com móveis, maquinas, e PROPRIOS
móveis, especialmente. de equipamentos de informátíca, visando maior agilidade e
equipamentos de informátíca. precisão nos seus atos.

Construção, do centro administrativo, com área
aproximada de 400m2, necessário para a obtenção do
espaço físico para dar melhores condições de trabalho
aos servidores: à administração, inclusive da Câmara de
Vereadores.

PRORPIOS,
FUNDURBANO,
OPERAÇÃO DE
CRÉDITO E
CONVÊNIOS
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'J 0017 - 06.06 - REFORMA 00 Há necessidade reforma do Plano de
.ORGANIZAÇÃO E PLANO DE CARREIRA,. Carreira do Magistério. de realização de
MODERNIZAÇÃO REALIZAÇÃO DE concurso público para completar+o
ADMINISTRATIVA CONCURSO PÚBLICO E quadro de professores. Adeouiís, há

QUALIFICAÇÃO DE necessidade 00 qualificação dos
PROFESSORES professores existentes.

0041-
ASSISTÊNCIA
EDUCANDO

06.~7 - PROGRAMA RENDA IHá necessi~ de: implantação dos
AO I MÍNIMA E BOLSA ESCOLA programas de renda mínima e bolsa

escola, visando incentivar a freqüência e
a assiduidade nas escolas

Refonnar o Plano de Carreira do Magistério, completar e IMOE E FUNDEF
qualificar o quadro de professores da rede municipal de
ensino fundamental.

Implantar e manter, em convênio com o Estado e a União, IMDE ~ E
os programas de Renda Mínima e Bolsa Escola CONVENIOS

0041- 06.08 - MERENDA Existe um programa de fornecimento de
ASSISTÊNCIA AO ESCOLAR merenda escolar, que precisa ser
EDUCANDO mantido e melhorado.

Oferecer merenda escolar para a rede municipal de ensino IMDE. FEDERAIS
fundamental E ESTADUAIS

0070- ACESSO 'f6'09 - ~UAÇAO ~ A SMEC mantém classes de pré-
MANUTENÇÃO E MANUTENÇAO DO PRE~ escolar. as quais devem ser mantidas e
QUALIFICAÇÃO ESCOLAR ampliadas.
DA EDUCAÇÃO
INFANTIL. I I I I

--- SUB-FUNCÃO - 362 ~ENSINO MÉDIO

SUB-FUNCAO 3'5 - Educa~ão Infantil
Treinar professores para o pré-escolar, dar todo o I MDE, E
incentivo necessáriopara que as crianças despertem desde CONVÊNIOS
cedo a importância do saber.

0068-ACESSO
MANUTENÇÃO
QUALIFICAÇÃO
DE ENSINO
MÉDIO.

06.10-TRANSPORTE 10 Município mantém o transporte
E I ESCOLAR escolar dos alunos do ensino médio. Há

necessidade de manutenção e de
melhoria desseprograma de transporte.

Oferecer, em convênio com o Estado, o transporte escolar
para os alunos do ensino médio.

PROPRIOS E
CONVÊNIO COM
O ESTADO E A
UNIÃo

SUB-FUNCAO - 364 ~ENSINO SUPERIOR
0069-
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMEN
10 DO ENSINO
SUPERIOR

06.11 - TRANSPORTE IO Município mantém o transporte IOferecer, em convênio com o Es~do, o transporte escolar
ESCOLAR escolar dos alunos do ensino superior. para os alunos do ensino superior.

Há necessidade de manutenção e de
melhoria desseprograma de transporte.

PROPRIOS E
CONVÊNIOS
COM A UNIÃO E
oESTADO

I _ SUB-FUNÇAO - 367 - EDUCA AO ESPECIAL
0071- 106.12 - FOMENTO A No Município tem a necessidade de Procurar dar ao.excepcional condições de igualdade e de MDE. FUNDEF E
MANUTENÇÃO E CLASSE DOS implantar a criação de classes especiais oportunidades através da implantação .e incentivo de CONVÊNIOS
DESENVOL VI- EXCEPCIONAIS para excepcionais .no entanto a classes especiais. Pretende-se, também, a construção de COM A UNIÃo E
MENTO DA ," . .neq;:s.&dade de e '.. ' .. - ,.,' .;c·oo.,QWO . c*ª9~~,«i~mm ••.~~~cm",f.om..,,'QQ, :'Q,~:I,AmQ';iS.".".
c.'Iit!oI:l,t«1- -'>'- .. "'"•••_ .••.,,"'''''-~<••.•... ,~..~"'z""""_\"""'l<''''''''''-'''''',f"''_'''''L~h,o,~.,~ ~{L
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ESPECIAL aos alunos.

Sua-FUNÇAO 366 - EDUCAÇAO DE JOV'ENSE ADULTOS
0137 -EDUCAPÇAO 06013 - FOMENTO A O Município tem muitos jovens e Procurar, dentro das possibilidades. oferecer oportunidade PROPRIOS E
DE JOVENS E CLASSES DE EDUCAÇÃO adultos que não tiveram oportunidades de estudo para o grupo de jovens e adultos do município, cONVÊNIOS
ADULTOS DE JOVENS E ADULTOS de estudar na época própria Portanto, que não tiveram oportunidade de esmdar na época COMA UNIÃO E

ATRAVÉS 00 MOVA há demanda de classes especiais para própria, ou seja, na iidade escolar, alem disso dar maior OBSTADO
esse grupo de munícípes, apoio ao MOVA.

L I -- -FlJNÇAO 2~ ~ DESPORTO E LAZER
'Y - ---~ ~-_ ...

I 0126 - APOIO AO 06.14 - CONSTRUÇAO E Existe apenas ~ quadra de esporte~ Visa. reformar as quadras esportivas existentes e co~r MDE, FUNDEF E
DESENVOLVI- REFORMA DE QUADRAS Praça Sede Municipal . Portanto, há quadras nas escolas que ainda não as possuem, Visando CONVÊNIOS
MENTO DO ESPOR'UVAS, E GINÁSIO necessidade de reforma e construção de permitir a prática de esportes e as aulas de educação
DESPORTO POLIESPORTIVo. novas quadras esportivas. Bem como física.
COMUNTrÁRlO ginásio poliesportivo
0126 - APOIO AO 06.15 - CONSELHO Há necessidade de criação do CMD para Desenvolver o Desporto no muniéípio, através de- apoio PROPRIOS E
DESENVOLVI - MUNICIPAL DO DESPORTO desenvolvimento do desporto no ao eventos esportivos, premíações, apoio a sociedades CONVÊNIOS
MENTO DO município esportivas e culturais e demais atividades necessárias ao
DESPORTO desenvolvimento do desporto.
COMUNITÁRIO ---

FUNÇAO - 13 - CULTURA
SUB-FUNÇÃO - 392 - DIFUSÁO CULTURAL

r0õ7j~. 06.16 - INCENTIVO A1Há necessidlldede- incentivo às' feiras e' PTomOVerõ- desenvolvimenêo da cu1turà através de PROPRIOS E
I DESENV.OL VIMEN FEIRAS e EVENTOS eventos culturais realizadas no incentivo às feiras culturais realizadas no município. ASSOCIAÇ9ES
10CULTIJRAL CULTURAIS município. COMUNITARlAS

00.73- . . 06.17 - AC~RVO DE Há deman~. d~ obras literárias nastEq~par,CõiiVenientemente, ~~ novas obras literárias, as! PROPRIOS I
DESENVOL VIMEN OBRAS UTERARIAS escolas rmnucipais. Ibibliotecas das escolas municipais.
TO CULTURALt.-=...=- __ ~_ ._J ! I ~ -L-.__ . _
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07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO -10 - SAÚDE
SUB-FUNCÃO - 301- ~TENCÃO BÁSICA .

PROGRAMAS RECURSOS

049 -ASSISTENCIA I 07.03 - ASSISTENCIA IO Município auxilia na assistência IMante.r e ampliar os programas de assistência médica
ESPECIALIZADA ESPECIAUZADA médica especializada especializada, através de apoio em consultas, exames,

tratamentos especiahzados

0047-
ASSISTÊNCIA
BÁSICA

132
ASSISTÊNCIA
ODONTOLOGICA

0047
ASSISTÊNCIA
BÁSICA

PROPRIOS E
cONVÊNIOS

') )')

METAS IDIAGNOSTICO DA SITUAÇAO IAÇOES OBJETIVO
07.01 - ASSISTENCIA DE O Municipio presta assistência de saúde Promover a assistência de saúde à população em postos
SAÚDE A POPULAÇÃO E à população através dos seus recursos de saúde, hospital, ambulatório, incluindo-se
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS próprios - ASPS - e dos ConvêniosCQm medicamentos, exames laboratoriais e radiológicos,

a União, com o Estado e de consórcios passagens para tratamento fora do domicílio, uulizando-
com outros Municípios e precisa se, para tanto, todos os recursos possíveis, através de
adquerir mais veículos para suprir a convênios com a União, com o Estado e os decorrentes do
demanda. . mínimo constitucional próprio estabelecido na EC 29.

Essa meta inclui todas as despesas necessárias, com
pessoal, materiais, equipamentos, ambulância, veículos e
serviços necessários para a eficácia da assistência de
saúde a população,

-, 07.02 - ASSISTENCIA 10 Município Presta
ODONTOLOGICA AOS odontológica aos Munícipes
MUNÍCIPES

assistência IManter os Programas de Assistência Odontológica
existentes e, na medida do possível, amplia-Ias, com a
aquisição de um Odontamóvel e demais equipamentos
necessários, bem como o provimento do pessoal
necessário

PROPRIOS i E
CONVÊNIOS

PROPRIOS E
CONVÊNIOS

SUB-FUNCAO - 302 - ASSISTiNCIA HOSPITALAR E AMlJULATOl!tlAL
07.04 - ~LANT AÇAO E O município conta com uma Adequar o prédio existente e prover o restante dos
CONCLUSJ\O 00 unidade construída com área de equípameatos necessários para a impllantaçãoConclusão
AMBULATORIO O.' do a~~atóri~ mu.flicipal,uma das.gr~de~ de~das do
MUNICIPAL I 8: m2, e com, ~arte do nnaucrpio, haja Vista que o hospital mais proxuno se

equipamento necessano. No localiza a 30 km da Sede Municipal.
entanto, há demanda de mais
equipamentos, visando a
implantação do ambulatório
municipal.

PROPRIOS
(ASPS) I E
CONVÊNIOS!
COMA UNlÃQE
oESTADO ..
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TRATAMENTO E TERAPEUTICOS Obesos, Diabéticos, Idosos, Cardíacos, oESTADO
REABn..rrAçÃO Exames Ginecológicos, Pré-Natal e o

nromma PSF (Saúde na Família).
SUB-FUNCAO - 304 - VIGILANCIA SANITARIA

051- 07.06 - MANUTENCAO DA Há grande necessidade de e manter a Manter a vigilância sanitária municipal PROPRIOS E
NORMATIZAÇÃO, VIGILÂNCIA SANIT ÁRlA vigilância sanitária municipal cONVÊNIOS
CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO
DA VIGlLÂNCIA
SANITÁRIA

SUB-FUNCAO 385-- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0054- ZOONOSES E 07.07 - MANUTENÇAO DA Há grande necessidade de manutenção e Implantar e manter a vigilância epidemiológica no PROPRIOS E
VETORES VIGILÂNCIA ampliação dos programas de vigilância município. cONVÊNIOS

EPIDOMIOLÓGICA epidemiológica mantidos: através de
convênio com a União e o Estado.

SUB-FUNCAO 306- ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO
0055 - 07,08 - MANUTENÇAO DE Há grande necessidade de manutenção e Manter o programa de alimentação e nutrição em PROPRIOS E
ORIENTAÇÃO E PROGRAMAS DE ampliação dos programas de convênio com a União e o Estado CONVÊNIOS
COMPLEMENTAÇ ALIMENTAÇÃO E Alimentação e Nutrição mantidos
ÃO ALIMENTAR NUfRlÇÃO através de convênio com a União e: o

Estado.

-~

FUNÇAOI7-SANEMENTO
SUB-FUNCÁO 511- SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0079
SANEAMENTO
GERAL

-, 07.10 ,- MODULOS I Há necessidade de implantação de I Implantar módulos sanitários nas residências das famílias
SANlT ARIOS m6dulos sanitários na área rural carentes

PROPRIOS E
CONVÊNIOS

PROPRIOS E
CONVÊNIOS

--
PROPRIOS --E
CONVÊNIOS

PRÓPRIOS E
CONVÊNIOS

0078 - 07.09 - ABASTEC~NfO Há necessidade de expansão de algumas IManter, ampliar e construir redes de água na párea rural
ABASTECIMENTO DE AGUA NA AREA redes de água, bem como de construção do município
DE AGUA RURAL de novas redes de água nas

comunidades da área rural

SUB FUNCAO - 512 - SANEAMENTO URBANO
0079
SANEAMENTO
GERAL

-,07.11 r -. MODULOS IHá necessidade de implantação de I Implantar Módulos Sanitários em residências de pessoas
SANlT ARIOS módulos sanitários em residências de carentes na área urbana

ssoas carentes na área urbana
0078. -I07.12 -;- ABASTEC~NfO
ABASl"ECIMENTO DE AGUA NA AREA
DE ÁGUA URBANA

? fom~me~to e a di~ribuiçã~ de água I~anter; ?lelhorar e ampliar o sistema de distribuição de
e municípalízada, Há necessidade de agua na area rural
ampliação da rede de distribuição de
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PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA SITUAÇAO AÇOES OBJETIVOS RECURSOS
0038-SERVIÇO DE 08.01 - Manutenção de Há grande necessidade de manutenção e Manter os programas de assistência ao Idoso. em PROPRJOS E
ASSISTÊNCIA AO programas de assistência ao ampliação dos programas de Assistência convênio com a União e o Estado, inclusive, dentro das CONVENIOS
IDOSO idoso e aposentado aos Idosos mantidos através de convênio possibilidades, implantar a gratuidade parcial ou total de

com a União e o Estado.,alem disso passagens dentro do município e a gratuidade total dos
construção de um casa do idoso. medicamentos e ainda, apoiar viagens de intercâmbio. e

auxiliar na implantação e construção de uma sede própria
_. I para os idosos .

SUB-FUNCAO Ú3 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
0040- SERVIÇOS 08.02 - IMPLANTAÇAO E Há demanda para a implantação de uma Implantar uma Creche MWticipal e manter e ampliar os PROPRIOS E
DE PROTEÇÃO Á ~NÇÃO DE creche municipal e a necessidade de programas de Assistência a Criança e ao Adolescente, em. cONVÊNIOS
CRIANÇAS E AO CRECHES MUNICIPAIS E manutenção e ampliação dos programas convênio com a União e o Estado.
ADOLESCENTE DE ASSISlÊNClA A de Assistência a Criança e Adolescente

CRIANÇA E AO através de convênio com a União e o
ADOLESCENTE Estado.

0040 - SERVIÇO DE 08.03 - IMPLANTAÇAO DO Inexistem esses Conselhos no Implantar e manter o Conselho Municipal da Criança e do PROPRIOS E
PROTEÇÃO A CONSELHO MUNICIPAL Município Adolescente e o Conselho Tutelar CONVENIOS
CRIANÇA E AO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE ADOLESCENTE E 00

CONSELHO TUTELAR
SUB-FUNÇAO - 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

0039- SERVIÇO DE 08.04 - IMPLANTAÇAO E Há necessidade de manutenção e Manter e ampliar os programas de Assistência ao Portador PROPRIOS E
ASSIS.TÊNCIA AO ~NÇÂO DE ampliação dos programas de Assistência de Deficiência, em convênio com a União e o Estado. CONVENIOS
DEFICIENTE PROGRAMAS DE ao Portador de Deficiência através de

ASSISTÊNCIA AO convênio com a União e o Estado.
PORTAlDOR DE
DEFICIÉNCIA

SUB-FUNÇAO - 244 - ASSISTENCIA COMUNITAIUA
0043- 08.05 - IMPLANTAÇAO E Há necessidade de manutenção e Manter e ampliar os programas de Assistência Social PROPRIOS E
ASSISTÊNCIA ~UTENÇÃO DE ampliação dos programas de Assistência Geral e Comunitária, de auxílios a pessoas, nos termos da CONVÊNIOS
SOCIAL PROGRAMAS DE Comunitária e de Auxílios e Subvenções Lei Municipal n.? 37/93 , que define os auxílios a pessoas
COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA a Entidades e a Pessoas Carentes. Há e que institui o plano de auxílios e subvenções a entidades

COMUNITÁRIA E DE necessidade de Contratação de uma que se dedicam à assistência a carentes, idosos, crianças e
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES assistente social adolescentes, em convênio com a União e o Estado.

.L.....-.;.. -:.:'.: ...••.•.•~ .••.••~ .•.•• "~... '.".~ ";>-'-~'..w...' .; .. '1 '". Anoiar as acões do Conselho,l14unicipalde ~~!ênci " . ","'" l\..'i ' - , \:"

'o; . -.~. , .- -- . -, •..;, .:' ->~ ,'--' .." .

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
FUNÇÃO - 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL

'ÃO- 241· ASSISTÊNCIA AO IDOSO
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7 - SECRETARIA MUNImAL DE OBRAS E VIAÇÃO
FUNÇÃO - !6-TRANSPORTi:

IVlÁRII- -~y-- .-- ._- -- --- - - - __ o

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA SlTUAÇAO AÇOES OBJETIVOS RECURSOS

0124- 09.01 - ABERTURA. O Município conta com Manter~ através de patrolamemo, encascalhamento, PROPRIOS E
RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO, aproximadamente 350km de estradas manutenção de pontes e bueiros, as estradas municipais. CONVÊNIOS
VIÂRIA MELHORAMENTO E vícínaís rurais, as quais precisam ser bem como sua sinalização e conservação rodoviária.

CONSERVAÇÃO. DE mantidas,
ESTRADAS VICINAIS NA E
SINALIZ~ÇÂO
RODOVIARIA

0123 - 09.02 - RECONSTRUÇAO Há necessidade de construção de Viabilizar o transporte na área rural, escoamento da PROPRlOS E
CONSTRUÇÃO, DE PONTES E bueiros e reconstrução de pontes produçãoe o transporte escolar CONVENIOS
RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
CONSERVAÇÃO BUEIROS
DEROOOVIAS
0123 - 09.03 - AQUISIÇAO DE Há demanda de 01 Retroescavadeira, 01 Viabilizar a aquisição de 01 Retroescavadeira e 01 PROPRlOS E
CONSTRUÇÃ9, VEÍCULOS E MÁQUINAS motonIveladora. de 02 caminhões e um motoniveladora, 02 caminhões e um veiculo e um Trator CONVÊNIOS '.
RESTAURAÇAO E veiculo e trator de esteiras Esteiras
CONSERVAÇÃO
DEROOOVIAS
0123 - 09.04 - CONSERVAÇAO E O Municipio conta com uma frota de 01 Renovar a manutenção da. frota de máquinas e veículos, PROPRlOS
CONSTRUÇÃO, MANUfENÇÃO DA FROTA Motoniveladora, 01 Retroescavadeira, para a conservação da malha rodoviária e dos serviços de
RESTAURAÇÃO E DE VEICULOS" MAQUINAS 01 Pá-Carregadeira, 01 caminhões transportes.
CONSERVAÇÃO E IMPLEMENTOS caçamba 01 rolo compactador,
DE ROOOVIAS, RODOVIÁRIOS utilizados na conservação da malha

rodoviária
0123 - 09.05 . IMPLANTAR O município tem que buscar fora Implantar um britador com integração para britagem de PROPRIOS E
CONSTRUÇÃO, SISTEMA BRITAGEM DE material de calcamento e remodelagem cascalho e calcamento para introduzir nas principais ruas CONVENIOS
RESTAURAÇÃO E CASCALHO de ruas e estradas a necessidade da e vias da malha rodoviária municipal, para melhorar e
CONSERVAÇÃO implantação de britador no município embelezar o município
DE RODOVIAS
0120 - 09.06 - CONSTRUÇAO DE Vários. locais de embarque/desembarque Construir abrigos para passageiros de ônibus em diversas PROPRlOS
INFRAESTlR.UTUR ABRIGOS DE de ônibus não têm nenhum abrigo em localidades do interior do municipio CONVENIOS
A RODOVIÁRIA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS nosso município. Várias comunidades ESTADO

reivindicaram tal providência. UNIÃo
",.-. " . ~.. '- .-, -~ ,O," •.• __ , .. ~. .' ...



0075 - 03.03 - AMPLIAÇAO DO A PrefeitUra adota o plano diretoF do Implantação de um plano diretor próprio para ocupação IPRORPIOS
PLANEJAMENTO PLANO DIRETOR município-mãe. Há necessidade de da área urbana, com a instituição·do Código de Obras e
URBANO instituição do plano diretor próprio e de de Posturas,

expansão do perímetro urbano, haja
vista a limitação de terrenos para
investidores, o que está ensejando
construções fura do perímetro urbano,
com graves conseqüências de
ordenamento no futuro.

) )
,
/

) ) ) )

PROPRIOS

.~

0017 - 03.04-REFORMA
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRATNA
MODERNIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO
ADMINISTRATIVA PESSOAL

0016-
ADMINISTRAÇÃO
GOVERNAMENTAL

o Estatuto dos Servidores e os Planos
E Ide Carreira do Magistério encontram-se

DO defasados, ensejando uma ampla
reforma, visando adequá-los à
legislação vigente e às necessidades da
Prefeitura. Outrossim, há grande
demanda de qualificação de pessoal.

03.05 ::- MANUTENÇAO DE 1 O Município necessita manter
CONVENIOS convênios com órgãos Federais e

Estaduais para serviços de utilidade
pública, tais como Cartório Civil,
Correios, Justiça Eleitoral e outros,
visando economia para a população em
deslocamentos.para outros centros.

Adequar a legislação e a estrutura do quadro
administrativo à legislação vigente e às reais
necessidades. do Município, através da reforma
administrativa e da qualificação dos servidores..

Manter convênios já existentes e formalizar outros, IPRQPRIOS
devidamente autorizados pela Câmara Municipal de
Vereadores.

016 - 03.06 - MANUTENÇAO DE
ADMINISTTRAÇÃO ASSESSORIA E
GOVERNAMENTAL CONSULTORIA

Há necessidade de manutenção de
Assessoria e Consultoria

PROPIUOSManter contratos de Assessoria e Consultoria, tais como:
DPM, FAMURS e outros, visando o assessoramento da
Administração Municinaã

0012 ~ -I03.07 - DIVULGAÇAO
DIVULGAÇAO OFICIAL
OFICIAL E
INSTITUCIONAL

A legislação vigente exige a divulgação
de atos oficiais de interesse dos
munícipes e outros.

PROPRIOSPromover a divulgação dos atos oficiais de interesse dos
munícipes.

0016 ~ Administração
Governamental

Comprar 1UD veículo para Gabinete e prover a sua IPROPRIOS
manutenção.

03.08 - AQUISIÇAO E Há necessidade de compra do veículo
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO do Gabinete do Prefeito bem como de
DE USO DA sua manutenção.
ADMINISTRAÇÃO

FUNCÃO - 09 - PREVIDENCIA SOCIAL



)

ATIVOS,
INATIVO
PENSIONI
DO
VINCULAOO
REGIMENT
ESTATIIT

SERVIDORES ESTATUTARIO pagas.assim como mudar sistema e !aposentadoria pelo Inss SERVIDORES.
S E IMPLANTAÇÃO DOS regime para previdenciário .
STAS MESMOS NO REGlME i

ESTADO~ PREVIDlENCIÁRlO NO INSS
AO

O
ÁRIO. --FUNÇAO - 23 - COMERCIO E SERVIÇOS

SUE-FUNÇÃO -695 - TURISMO

É
J13

PROMOÇ
TURISMO

-
PROPRlOS- 03.10 - INCENTIVO AO O Município tem Potencial Turístico a incentivar o Turismo no Município E

ÃO DO TURISMO ser explorado cONVÊNIOS
COMA UNIÃO E
O ESTADO- ~.

03.11 - APOIO A ENTIDADES Há necessidade der apoio a entidades, Apoiar as entidades sociais do município, sindicatos, PROPRIOS
ORGANIZAÇÕES E organizações e movimentos do organizações e movimentos
MOVIMENTOS município

FUNÇAO - 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUE-FUNÇÃO - 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

10043 - A

[

I _.ASSISTE.NClA
SOCIAL
COMUNITÁRIA--------
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNÇÃO - 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNCÃO - 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

) ) ) )

Ül~-- - 04.01 - AMORTIZAÇAO DA O Município tem dívidas com o Amortizar a dívida contratada junto ao FASSOS, I PROPRIOS
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA FASOS - Fundo de Aposentadoria e FUNDOPIMES, Programas Troca-Troca de Sementes do
E ENCARGOS DA Beneficio do Servidor, Governo do Estado, INSS E FUNDURBANo.
DiVIDA FUNDOPIMES - Fundo de
INTERNA Desenvolvimento ao Programa

Integrado de Melhoria Social e
Programa, troca-troca de sementes
com o Estado, INSS e
FUNDURBANO

ÜOO3
CUMPRIMENTO
DE DECISÕES
JUDICIÁRIAS
0016
ADMINISTRAÇÃ
O
GOVERNAMENT
AL

0131
CONTROLE
INTERNO.

0018
FORMAÇÃO E
CAPA CITAÇÃO
DE RECURSOS
HUMANOS

04.02 - PAGAMENTO DE
PRECATÓRIOS

04.03 - AQUISIÇAO E
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS,
EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO E MATERIAL
PERMANENTE

- ,04.04 - IMPLANT AÇAO DO
ALMOXARIFADO e
ARQUIVO MORTO

04.05 - QUALIFICAÇÁO E
REQUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Existem vários processos judiciais em
conclusão, onde o município será
condenado ao pagamento de vários
" recatórios.
Os móveis e equipamentos da
Secretaria encontram-se em condições
precárias, necessitando de reparos e/ou
aquisições.

Efetuar o pagamento dos precatórios dentro dos prazos I PROPRIOS
legais.

Equipar o setor financeiro c órgãos subordinados,
adquirindo arquivos de aço, computadores, cadeiras
giratórias, aparelhos de ar condicionado, arquivo com
gavetas, móveis e equipamentos para montar o
almoxarifado birôs, mesas para computadores,
ventiladores, armários, aparelhos telefônicos, FAX, e
outros necessários, objetivando tomar o serviço mais
eficiente.

PROPRIOS

Atualmente a Administração Implantar o Almoxarifado com o objetivo de manter o PRÓPRIOS 1
Municipal não dispõe de almoxarifado ~ontrole do, mat~rial de c?nsumo, assessorar o controle I'

e de arqUIVOmorto, para controle de interno e pernutir a perfeita guarda dos documentos da
estoque, das frotas e organização e Prefeitura Municipal. l
guarda dos documentos
As constantes alterações das leis têm Formação e aperfeiçoamento dos súvidores. PROPRJOS ---
acentuado a necessidade de CONVENIOS
qualificação e aperfeiçoamento dos ESTADO
servidores públicos.

04.06
TRIBUTÁRIA

0029
ARRECADAÇÃO,
FISCALIZAÇÃO EjCONTRO.DA, ",' ~_~

ílre'Jiq !iiIM'.iMJi.tiIJit UaU) lU.! PlUiJjjll.lllirlue.

REFORMA I Existem desajustes no sistema tÊazer a reforma tributária Visando corrigir alguns desajustes I PROPRIOS
tributário municipal. que necessitam existentes no sistema tributá no, objetivando a adequação à

enfrentadas pela Admruisuração, liegislação vigente c a efetiva arrecadação de todos os
ialrucato±'-,<_" ,D>Clboria ''--'''~' ·_.n.•üiir.i,_t'çj0 era cffibrnníê.1- . '" ,,5H6WeM'H' '1~
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05 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
FUNÇÃ020-AG~CULTURA
SUB-FUNÇÃO- 601- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VE.GETAL

) )

I serviços e das taxas. J'------_

PROGRAMAS. METAS DIAGNOSTICO DA SHUAÇAO ACQES OBJETIVO RECURSOS
0092-
MECANIZAÇÃO
AGRÍCOLA

05-01 AMPLIAÇAO E A Secretaria de Agricultura possui uma
MANUTENÇÃO DA máquina para espalhar esterco e
PATRULHA AGRÍCOLA calcário, e uma ensiladeira, que
MECANIZADA necessitam de reforma e manutenção. \

Há necessidade de. ampliação dessa
patrulha, em especial, de uma
Retroescavadeira, um Trator Agrícola ,
Arados, Plantadeiras, Máquina de Fazer
Feno e um veículo para visitações e
treinamentos.

Reformar e manter as máquinas existentes e adquirir uma
Retroescavadeira, um trator agrícola, um veículo,
arados, para apoiar os agricultores, para aumento de sua
renda e redução do êxodo rural.

POP~OS,
CONVÊNIOS, EM
ESPECIAL DO
PRONAF.

05.02 - ASSISTENCIA AOS
PRODUTORES

0095-
ASSISTÊNCIA
FINANCEIRA E
MATERlAL AOS
PRODUTORES
DA BAIXA
RENDA.

Os agricultores estão totalmente
descapitalizados, em face das seguidas
frustrações de safras e da falta de
política agrícola de parte do Governo
Federal e Estadual.

Dar apoio técnico ao pequeno produtor, colocando a sua
disposição sementes, adubos, fertilizantes, diretamente ou
por programas de Troca-Troca de Sementes e Adubos,
Fertilizantes, Corretivos e serviços de máquinas a preços
acessíveis e subsidiados, através do Fundo Agrícola ou de
Convênios com o Estado e a União.

Próprios c
Convênios com
Estado e União.

05.03 INCENTIVO AO
REFLOREST AMENTO

a094-PRODUÇAO
E FOMENTO
FLORESTAL

As propriedades rurais do murucrpio
possuem reduzida reserva de florestas.
ensejando medidas e incentivo ao
reflorestamento.

Incentivar o reflorestamento das propriedades rurais, PROPRIOS
através de incentivo na aquisição de mudas nativas,
artificiais e frutíferas.

Há demanda por Secadores de Grãos Apoiar a implantação de Secadores Comunitários de PROPRlOS E
Grãos CONVÊNIOS

- 05.05 - FEIRA PERMANENTE Há necessidade de implantação da Feira Implantar a Feira-Permanente do Produtor, visando a PROPRlOS E
DO PRODUTOR Permanente do Produtor cornercialização direta do produto entre o produtor e o CONVÊNIOS

consumidor. ensejando aumento da renda farnitiar

- 05.04 - SECADOR DE GRAOS



)
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SUB-FUNCÃO - 607 -IRRIGACÃO
0092 - 05.06 - INCENTIVO A Há potencial e demanda para implantar
MECANlZAÇÃO PROGRAMAS DE alguns sistemas de irrigação no
AGRÍCOLA IRRIGAÇÃO Município

PROPRlOS E
CONvENIOS
COM UNIÃO E
ESTAOO

Incentivar projetos de irrigação para a agricultura

E
SUB-FUNCAO - 606 - EXTENSAO RURAL

05.07 - EXTENSAO RURAL I Há grande carência na assistência
técnica e na profissionalização dos
produtores rurais

0105-
ASSIS1'ÊNC1A E
ACOMPANHAME
NTO À
PRODUÇÃO
AGRÍCOLA
FAMILIAR

Promover a assistência técnica, através da contratação de
técnicos e mediante convênios com a EMA TER e
Cooperativas e, BNAF, buscando a profissionalização do
produtor para poderem acompanhar o agricultor na
correção e análise do solo.

PROPRlOS
CONVENIOS

SUB FUNÇAO - 602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
PROPRIOS DE
CONVÊNIOS

0097
DE SENVOLV[-
MENTO DA
PPRODUÇÃO
ANfNAL

- . 05.08 - INCENTIVO A ! O Município apresenta grande potencial! Incentivar a produção de Suínos, através de orientações
SUINOCUL TURA de desenvolvimento da suinocultura técnicas, financiamento de pocilgas e matrizes e

construção de esterqueiras.

0097
DESENVOLVI -
MENTO DA
PPRODUÇÃO
ANfNAL

-·05.09
CRIAÇÃO
ANIMAIS

FOMENTO A I Existem várias criadores de pequenos
DE PEQUENOS animais no município, mas há espaço

para expansão.

Incentivar a avicultura, a piscicultura, apicultura,
construindo açudes e fornecendo materiais necessários
para a criação de abelhas e aves bem como dar subsídio
dentro das condições financeiras do município.

PROPRlOS E
CONVÊNIOS

-·05.10 - INCENTIVO
PRODUÇÃO LEITEIRA

A I O Município apresenta grande potencial
de incremento da produção leiteira

Incentivar a produção leiteira, através de orientações
técnicas, financiamento de novilhas, sementes de
pastagens e construção. de estrebarias .distribuição de
sémem com maior qualidade

PROPRlOS DE
CONVÊNIOS

0097
DESENVOLVI -
MENTO DA
PPRODUÇÃO
ANINAL0097
DE SENVOL VI-
MENTO DA
PPRODUÇÃO
ANINAL
0103. ~ -105.11- ABATEDOURO! Há grande demanda por um abatedouro I Implantar um abatedouro municipal
mSTRlBUIçAO PUBLICO MUNICIPAL municipal
DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS

PROPRIOS E
CONVÊNIOS

~i:~., .d~'!.,~":'~.Mn.,,-:::,,,,~_>~~...•. "--:,:·;,,L.,~~~~....:"·
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06 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
FUNÇÃO 12-EDVCAÇÃO
SUB-FUNCÃo- 361--E-NSINO FUNDAMENTAL

) ) ) )! )

PROGRAMAS IMETAS IDIAGNOSTICO DASlTUAÇÃO j AÇOES OBJETIVO IRECURSOS
066 - ACESSO, 06.01 REFORMA., O Municipio conta. atualmente, com 05 Visa a reforma. das escolas existentes, a ampliação das RECURSOS DA

MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO E (CINCO) escolas municipais. Há Escolas João Pedro Contado e Manuel Ribeiro Conceiçãt>, MDE, FUNDEF E
QUALIFICAÇÃO AMPIJIAÇÃO DE ESCOLAS necessidade de reforma, ampliação do visando a implantação do ensino fundamental integral, até CONVÊNIOS
DO ENSINO MUNICIPAIS E nível de formação.das escolas existentes a 8A Série e, dentro das possibilidades, a construção de
FUNDAMENTAI IMPLANTAÇÃO DE NOVAS e a implantação de novas.séries. nova escola, na sede municipal, visando ampliar a oferta

SÉRIES de vagas no ensino fundamental da rede municipal,
dotando-se as mesmas de toda.a ínfraestrutura necessária.

136
TRANSPORTE
ESCOLAR

- , 06.02 - TRANSPORTE A SMEC conta atualmente com uma IAquisição de ônibus, micro ônibus e Kombís, Reforma e
ESCOLAR (AQUISIÇÃO frota de sete veículos entre ônibus, manutenção da frota existente.
AMPLIAÇÃO, REFORMA E Kombi e Veículo para supervisão
MANUTENÇÃO DA FROTA escolar. No entanto, alguns carros desta
) frota estão se deteriorando, ensejando

necessidade de reposição e:de reformas.
Outrossim. há necessidadede ampliação
dessa frota.

041- ASSISTENCIAI06.03 - AQUISIÇAO DE
AO EDUCANDO MATERIAL DIDATICO E

UNIFORMES

o Município conta com s~gnificativoIFornecer material didático, uniformes e calçados para os
número de alunos carentes, ensejando a alunos da rede municipal de ensino fundamental.
necessidade de fornecimento do
material didático e de uniformes

0066- ACESSO, 06.04 - MANUTENÇAO 00 O Município conta COl1l 65 escolas Dar condições de funcionamento das escolas de ensino
MANUTENÇÃO ]E ENSINO FUNDAMENTAL municipais, com uma clientela de 300 fundamental, elevando-se a qualidade do ensino
QUALIFICAÇÃO alunos. Há necessidade de melhoria das oferecido, atendendo despesas de pessoal, encargos,
00 ENSINO condições dessas escolas e do nível de material de consumo e serviços nas escolas.
FUNDAMENTAI formação dos professores.
0065 _ - 06.05. - AQillSIÇAO DE Há necessidade de informatízação nas I Adquirir equipamentos e .matenal permanente para as
ADMNlSTRAÇAO EQUIPAMENTOS E escolas, demandando a aquisição de escolas da rede municipal, inclusive, de informatízação.
00 SISTEMA MATERIAL PERMANENTE microcomputadores e de programas de
EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS informática. Ademais, há necessidade

de reposição e de reforma dos móveis
existentes.

MDE, FUNDEF E
CONVÊNIOS
COM A UNIÃO E
oESTADO

MDE > FUNDEF,
CONVÊNIOS
COM UNIÃo E
ESTADO
MDE, FUNDEF E
CONVÊNIOS
COMA UNIÃo E
oESl'ADQ

MDE, FUNDEF E
CONVÊNIOS
COMA UNIÃo E
ESTADO


