
LEI Nº 1065/2004.
DATA: 29 de junho de 2004.
SUMULA: Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária
Para o Exercício de 2005 e dá outras providências.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art.1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.  165, § 2º, da 
Constituição Federal, da Lei Orgânica e da Lei Complementar 101/2000, as Diretrizes Orçamentárias 
do Município de Lucas do Rio Verde - MT, para o  exercício de 2005, compreendendo:

I - As prioridades e metas da administração pública municipal;
II - A estrutura e organização do orçamento;
III - As diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e 

suas  alterações;
IV - As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
V - As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
VI - As disposições relativas à Dívida Pública Municipal;
VII - O orçamento próprio da administração indireta;
VIII As disposições gerais.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

 Art. 2º - As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2005 estão 
especificadas no Anexo I, integrante desta Lei, e que são parte integrante do plano plurianual relativo 
ao período de 2002 – 2005, e deve se observar às prioridades com:

I - O atendimento às necessidades básicas da população, nas áreas de saúde, educação, 
esporte, lazer, habitação, cultura, segurança no trânsito, atenção à criança e à família;

II - Promover  o  desenvolvimento  sustentável  voltado  para  a  geração  de  empregos  e 
oportunidades de renda;

III - Efetuar ajustes administrativos, buscando o equilíbrio entre as receitas e despesas, 
eliminando,  assim  o  déficit  público  e  cumprindo  o  que  determina  a  Lei 
Complementar 101/00.

CAPÍTULO II
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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

 Art. 3º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à 
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos no plano plurianual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo 
e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do 
governo; 

III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa 
envolvendo um conjunto de operações,  limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo.

IV - Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações 
de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta 
sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º Cada  programa  identificará  as  ações  necessárias  para  atingir  seus 
objetivos,  sob  a  forma  de  atividades,  projetos  e  operações  especiais,  especificando  os  respectivos 
valores e metas bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

 § 2º Cada atividade, projeto e operação especial, identificará a função e a sub-
função às quais se vincula.

§ 3º As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no 
projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos e operações especiais, por meio 
da indicação de suas metas físicas, sempre que possível.

§  4º  As metas  físicas  serão  indicadas  nas  respectivas  atividades  e  projetos 
constantes do Anexo I desta Lei.

Art.  4º  - O  orçamento  fiscal  e  da  seguridade  social  compreenderão  a 
programação  da  administração  direta,  indireta,  seus  fundos,  autarquias  e  fundações  instituídas  e 
mantidas pelo Poder Público.

Parágrafo  único. Orçamento  dos  fundos,  será  elaborado  com  unidades 
orçamentárias específica.

                                    Art 5º - O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à 
Câmara Municipal constituir-se-á de:

I - Texto da lei;
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II - Quadros orçamentários consolidados constituídos de acordo com art. 2º e 22 da Lei 
4.320/64;

III - Anexo do Orçamento Fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida 
nesta lei;

IV - Anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o artigo 165, § 5º, inciso II, da 
Constituição Federal, na forma definida nesta lei;

V - Discriminação da legislação da receita e da despesa referentes ao Orçamento Fiscal.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS 

ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

 Art.  6º -  A  Proposta  Orçamentária  para  o  exercício  de  2005   não  conterá 
dispositivo  estranho  à  previsão  da  receita  e  à  fixação  da  despesa,  face  à   Constituição  Federal, 
atendendo  a  um  processo  de  planejamento  permanente,  sem  prejuízo  das  normas  financeiras 
estabelecidas pela Legislação Federal.

 Parágrafo Único.: A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei 
Orçamentária de 2005 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, 
observando-se  o  princípio  da  publicidade  e  permitindo  o  amplo  acesso  da  sociedade  a  todas  as 
informações relativas a cada uma dessas etapas.

 Art. 7º - O Orçamento Anual do Município abrangerá as Administrações Direta, 
Indireta e Sociedade de Economia Mista, assim discriminado:

I – Orçamento Fiscal, referente à Administração Direta, Poderes Executivo e Legislativo, seus 
fundos e Órgãos, a Administração Indireta, compreendendo as Fundações, Autarquias.

 Art. 8º - A Lei Orçamentária Anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios 
da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade, devendo o montante das despesas fixadas não 
exceder à previsão das receitas para o exercício.

 Art.9º - As Unidades Orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas 
parciais, deverão atender à estrutura vigente e considerar o aumento ou diminuição dos seus serviços.

 Art. 10 - As propostas parciais, para inclusão no projeto de Lei Orçamentária, 
serão apresentadas segundo os preços vigentes no mês de junho de 2004.

Art. 11 - Na estimativa das receitas e fixação das despesas considerar-se-ão os 
seguintes fatores:
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I – Atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias e mobiliárias;

II – As taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços deverão 
remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas;

III – Maior eficiência e agilização na cobrança dos débitos inscritos em dívida ativa;

IV – Comportamento da arrecadação  no primeiro semestre de 2004;

V – Variação do índice de participação na distribuição do ICMS, fixado para 2005;

VI – Alterações na legislação tributária a serem efetuadas até 31/12/2004;

VII – Expansão ou diminuição dos serviços públicos realizados pela municipalidade;

VIII – Índices inflacionários correntes e os previstos até dezembro de 2004 com análise 
da conjuntura econômica e política do país;

IX – Ação  fiscal  a  ser  desenvolvida  durante  o  exercício  de  2005  conforme 
programação estabelecida;

X – Outros  fatores  que  possam  influir  significativamente  no  comportamento  da 
arrecadação, no ano de 2005, desde que devidamente embasados.

 Art. 12 - Constará da Proposta Orçamentária o produto das operações de crédito, 
com destinação específica e vinculada ao projeto obedecendo aos limites e procedimentos estabelecidos 
na legislação vigente. 

 Art.  13  - Nenhum  compromisso  será  assumido  sem  que  haja  dotação 
orçamentária e recursos financeiros na programação de desembolso,  desta forma atendendo ao que 
dispõe a Lei Complementar 101/2000 – equilíbrio entre receitas e despesas.

 Parágrafo Único: Em cumprimento ao Art. 1º  e  4º - Inciso I Alínea “a”da LRF, 
o Prefeito Municipal estabelecerá através de decreto, a programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso, até 30 (trinta) dias da publicação da lei orçamentária anual.

 Art.  14 – O Orçamento Fiscal  abrangerá as  Administração Direta  e  Indireta, 
composta dos Poderes Legislativo, Executivo, Fundos, Fundações, Autarquias.

 Art. 15 – A despesa com pessoal ativo, inativo e encargos terá prioridade sobre 
as ações de expansão.

 Art.  16  -  Na  elaboração  da  proposta  Orçamentária  serão  atendidos, 
preferencialmente, os projetos constantes do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei, podendo ser 
elencados novos programas, na medida das necessidades.
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Parágrafo único. O Anexo I desta Lei estabelece as prioridades delineadas por 
Secretaria de governo.

Art.  17  – O  Município  aplicará,  os  limites  constitucionais  de  suas  receitas 
resultantes  de  impostos,  compreendidas  as  provenientes  de  transferências,  na  manutenção  e 
desenvolvimento do ensino, e desenvolvimento da saúde.

Art. 18 -  A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada 
pela Câmara Municipal de acordo com a Constituição Federal e encaminhada para o Poder Executivo 
até 30 de junho do corrente exercício.

 Art.  19 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de 
governo  para  o  desenvolvimento  de  programas  prioritários  nas  áreas  de  educação,  cultura,  saúde, 
assistência social, transporte e outros que por ventura se fizerem necessários.

CAPÍTULO
IV

DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL 
E ENCARGOS SOCIAIS

           Art. 20 - As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixadas observando-se 
o disposto nas normas constitucionais aplicáveis – Lei Complementar nº 101, de  4 de maio de 2000, 
Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a legislação municipal em vigor.

            Art. 21 - O Poder Executivo, por intermédio do órgão central de controle de 
pessoal civil da Administração Direta e Indireta, publicará anualmente a tabela de cargos efetivos e 
comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos 
ocupados por servidores estáveis e não-estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos 
do ano anterior.

                                    § 1º O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo 
mediante ato próprio de seu dirigente máximo.

             § 2º Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de 
Planos de Carreiras dos Servidores Municipais, serão incorporados à tabela referida neste artigo.

            Art. 22 - Os Poderes Legislativo e Executivo, na elaboração de suas propostas 
orçamentárias, terão como limites para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais a folha de 
pagamento, considerando os eventuais acréscimos legais, inclusive revisão geral, a serem concedidos 
aos servidores públicos municipais, alterações de planos de carreira e admissões para preenchimento de 
cargos, sem prejuízo do disposto nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

5



            Art. 23 - Ficam autorizados as concessões de quaisquer vantagens, os aumentos 
de remuneração e as alterações de estrutura de carreiras, observado o disposto no art. 169, § 1º, da 
Constituição Federal.

             Art. 24 -  No exercício de 2005, observado o disposto no artigo 169 da 
Constituição Federal,  somente poderão ser admitidos servidores se:

I - Existirem cargos vagos a preencher, demonstrados na tabela a que se refere o 
artigo  desta lei;

II- Houver  prévia  dotação  orçamentária  suficiente  para  o  atendimento  da 
despesa;

III - Forem observados os limites previstos no artigo 21 desta lei,  ressalvado o 
disposto  no  artigo  22,  inciso  IV,  parte  final,  da  Lei  Complementar  nº 
101/2000.

            Parágrafo único. A  criação  de  cargos,  empregos  e  funções,  bem  como 
admissões ou contratações de pessoal somente poderão ocorrer depois de atendido o disposto neste 
artigo e no artigo 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.

            Art. 25 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Concurso Público desde 
que seja observado o disposto no artigo 24 desta Lei.

           Art. 26 - No exercício de 2005, a realização de serviço extraordinário, quando a 
despesa houver excedido 95% dos limites referidos no artigo 21 desta lei,  somente poderá ocorrer 
quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais 
de risco ou de prejuízo para a sociedade.

            Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário, 
no  âmbito do Poder  Executivo,  nas  condições  estabelecidas  no  caput deste  artigo,  é  de  exclusiva 
competência do Prefeito Municipal.

             Art. 27 - A proposta orçamentária assegurará recursos para a qualificação de 
pessoal e visará ao aprimoramento e ao treinamento dos servidores municipais, que ficarão agregados a 
programa de cada órgão.

            Art. 28 - O disposto no § 1º do artigo 18 da Lei Complementar nº 101 de 2000 
aplica-se  exclusivamente  para  fins  de  cálculo  do  limite  da  despesa  total  com  pessoal, 
independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

             Parágrafo único. Não  se  consideram  substituição  de  servidores  e 
empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos à execução indireta 
de atividades que, simultaneamente:
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I – Sejam acessórias,  instrumentais  ou  complementares  aos  assuntos  que 
constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de 
regulamento;

II – Não  sejam inerentes  a  categorias  funcionais  abrangidas  por  plano de 
cargos  do  quadro  de  pessoal  do  órgão  ou  entidade,  salvo  expressa 
disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo ou categoria 
extinto,  total ou parcialmente;

III – Não caracterizem relação direta de emprego.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

               Art. 29 -  O Poder Executivo enviará ao Legislativo, projetos de lei que 
disporão sobre alterações na legislação tributária, tais como:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II  -  revisão das  isenções  de impostos,  taxas e  incentivos  fiscais,  aperfeiçoando seus 
critérios;

III - revisão do Código de Posturas, de forma a corrigir distorções;

IV – revisão  da  Planta  Genérica  de Valores,  ajustando-a  aos  movimentos  de 
valorização do mercado imobiliário;

V  -  instituição  de  taxas  e  contribuições  para  custeio  de  serviços  que  o  Município, 
eventualmente, julgue de interesse da comunidade;

             Art. 30. Os tributos municipais poderão sofrer alterações em decorrência 
de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou ainda em razão de interesse público relevante.

Art. 31 – O Município só fará concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, com autorização de Lei especial, composta 
de anexo, contendo:

I - A estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes;

II –  As medidas de compensação, no período mencionado no inciso I, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

7



CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

                                     Art. 32 - Os  Orçamentos  da  Administração  Direta,  da  Administração 
Indireta, da Fundação e dos Fundos Municipais deverão destinar recursos ao pagamento dos serviços 
da dívida municipal e ao cumprimento do que dispõe o artigo 100 e parágrafos da Constituição Federal.

CAPÍTULO VII
DO ORÇAMENTO PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

 Art.  33 –  O  Orçamento  Próprio  da  Administração  Indireta  compreende  as 
receitas próprias e as receitas de transferências do Município e suas aplicações.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34 – Os recursos liberados pelo Poder Executivo, para viagem serão a título 
de adiantamento (ou diária) em nome do servidor, com posterior prestação de contas (ou relatório de 
viagem).

 Art. 35 – O Prefeito Municipal enviará até o dia 30 de setembro o Projeto de Lei 
do Orçamento-Programa à Câmara Municipal,  que o apreciará  e devolverá até o encerramento da 
Sessão Legislativa.

Art. 36 – Ao Projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser apontadas emendas, 
desde que:

I – Sejam  compatíveis  com  o  Plano  Plurianual  e  com  a  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias;

II – Não alterem dotações referentes a despesas de pessoal e seus encargos e serviços da 
dívida;

III – Não  utilizem  recursos  provenientes  de  convênios  e  operações  de  créditos 
vinculados.

Art. 37 – Se a Câmara não enviar, no prazo consignado na Lei Complementar 
Federal, o Projeto da Lei Orçamentária a sanção, será promulgado como Lei, Pelo Prefeito, o Projeto 
Originário do Executivo. 

Art. 38 – Se verificado que ao final do bimestre o não cumprimento das metas de 
equilíbrio  financeiro,  que  visa  obtenção  de  resultado  primário  conforme  determinação  da  Lei 
Complementar  101,  o  Poder  Executivo  e  Legislativo,  efetivar-se-ão  a  limitação  de  empenho  e 
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movimentação financeira  de  forma proporcional  ao montante  dos recursos  alocados com base  nos 
seguintes critérios:

I  – Limitação  de  empenhos  relativos  a  investimentos  a  serem  executados  com  recursos 
próprios do orçamento;

II  – Limitação de empenhos de despesas relativas a viagens e diárias;

III – Limitação de empenhos de despesas gráficas;

IV – Limitação  de  empenhos  de  despesas  relativas  a  veiculação  institucionais  pela  mídia, 
excetuando-se  as  decorrentes  da  disponibilização  de  informações  de  interesse  da 
coletividade previstas na Lei Complementar 101/00;

V – Limitação de despesas com combustíveis e derivados, exceto para a frota que atende os 
serviços de saúde e  educação.

Parágrafo Único – Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações  constitucionais  prevista  nas  emendas  constitucionais  n.º  14  e  29,  inclusive  aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

Art. 39 – Conterá no  Orçamento Anual ,  Reserva de Contingência fixada no 
limite de máximo de 3% do montante da Receita corrente líquida.

Parágrafo Único:  A Reserva de Contingência será utilizada como:

I – Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos;

II - Fonte  compensatória  para  abertura  de  créditos  suplementares  quando  se 
evidenciarem  insuficientes,  durante  o  exercício,  as  dotações  orçamentárias 
constantes do orçamento anual;

III - Atendimento de eventuais gastos não previstos na Lei Orçamentária;
 

Art. 40 - Em caso de subvenções sociais  a entidades públicas e privadas, serão 
efetuadas observando:

I- O disposto no parágrafo único do Art. 16 da Lei 4.320/64  “O valor das subvenções, 
sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente 
prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos 
de eficiência previamente fixados.”;

II – Disponibilidade orçamentária e financeira;

III – Interesse da Municipalidade;
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IV – Contrapartida dos entes da Federação que estiver sendo beneficiado.

                      § 1º- Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada 
sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular, emitida no exercício de 
2005 por três autoridades locais, e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§  2º-  As  entidades  privadas  beneficiadas,  a  qualquer  título,  submeter-se-ão  à 
fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos 
para os quais receberam recursos.

          § 3º- Atendendo o que dispõe o incisos  I à IV do art. 41, para que seja efetivada a 
subvenção será necessário uma Lei Especial autorizativa.     

                      § 4º- Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme 
determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

                      Art. 41 - Para atender o disposto no  Art. 4º  inciso I letra “e” da Lei 
Complementar n.º 101/00 , será:

I  –  realizado estudos  visando a  definição  de  sistemas  de  controle  de  custo  e  avaliação  de 
resultado das ações de governo;

II – criado comissão composta por membros do Poder Executivo, Legislativo e representante da 
população  em geral.  A comissão  receberá  relatórios  com detalhamento  do  programa financiado  e 
poderá fazer vistorias no local da obra quando for o caso, assim terá atuação no controle de custos e à 
avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. A Comissão será 
composta da seguinte forma:

a)–  Um membro  do  Poder  Executivo  pertencente  aos  órgãos  que  tenham algum programa 
financiado com recursos dos orçamentos;

b) – Um vereador representando o Poder Legislativo;
c) – Um membro representando o setor agropecuário;
d) – Um membro representando o Comércio local;

 § 1º - O membro pertencente ao Poder Executivo será sempre uma pessoa que 
pertença aos Órgãos que no momento tenham algum programa financiado com recursos do orçamento. 
Por tanto o membro que representa do Poder Executivo nem sempre será a mesma pessoa podendo ter 
mais de um membro  conforme o decorrer dos programas.          

III – vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação 
ilimitada.

 Parágrafo único:  A alocação de recursos na lei orçamentária anual será feita 
diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o 
custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.
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 Art.42 – Só será permitida a inclusão de novos projetos de duração continuada, a 
lei orçamentária e as de créditos adicionais  quando :

I – Não houver construções de obras públicas municipais paralisadas;
II – O Patrimônio Público estiver conservado. 

 Parágrafo único. A  programação  de  novos  projetos  dependerá  de  prévia 
comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira.

Art. 43 – Fixa como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para 
bens e serviços os limites dos Incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666 de 1993. 

 Art. 44– Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 29 de Junho de 2004.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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LEGISLATIVA - CÂMARA MUNICIPAL
 

ITEM FUNÇÃO SUB 
FUNÇÃO

PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR R$
01 01-

Legislativa
031-Ação 
Legislativa

001- Ação Legislativa Manutenção e
Encargos com a 
Câmara Municipal

Manter salários e encargos de vereadores e 
servidores, adquirir  material de consumo e 
prestação de serviço de terceiros

734.000,00

02 01-
Legislativa

031-Ação 
Legislativa

001- Ação Legislativa Aquisição de, 
equipamentos,móveis
veículos  e materiais 
permanentes, Equipamentos 
de Informática

Adquirir  equipamentos  e  material 
permanente,  moveis, utensílios,  01 veiculo 
auto motor,  01 Microcomputador completo, 
03 escrivaninhas, 12 cadeiras,...

60.000,00 Proporção  de 
equipamentos  e 
material 
permanente 
adquirido  pela 
meta proposta

03 01-
Legislativa

031-Ação 
Legislativa

001 – Ação legislativa Publicidade Divulgação  de  matérias  informativas, 
educativas e sociais.

10.000,00

ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR R$
04 04-

Administra
ção

122-
Administração 
Geral

010 –Administração 
Geral

Manutenção e 
Encargos com o 
Gabinete demais 
Unidades e Deptos

Manutenção, salários e encargos, diárias do 
Gabinete  do  Prefeito,  Junta  do  Serviço 
Militar,  Deptº de Assessoria Jurídica, Deptº 
de  Assessoria  e Planejamento,  Conselhos e 
Fundos,Unidade  Municipal  de  Cadastro  e 
Manutenção em Geral

             600.000,00

05 04-
Administra
ção

122-
Administração 
Geral

010 – Administração 
geral

Publicidade Divulgação de matérias informativas, 
educativas  e  sociais  de  interesse  da 
população em geral

50.000,00

06 04-
Administra
ção

122-
Administração 
geral

010 – Administração Aquisição de Veículo Facilitar o deslocamento do Prefeito, dentro e 
fora do município

40.000,00 Proporção  de 
veículo  adquirido 
pela meta proposta
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ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR R$
07 04-

Administra
ção

122-
Administração 
Geral

010 – Administração 
geral

Manutenção e 
Encargos com a 
Secretaria Municipal 
de Administração e 
Seus Departamentos

Manter Salários, Encargos, diárias da Secretaria 
Municipal  de  Administração  e  Seus 
Departamentos,  pintura e reformas do prédio da 
prefeitura  e Manutenção em Geral

1.645.000,00

08 04-
Administra
ção

122-
Administração 
Geral

010 – Administração 
geral

Publicidade Divulgar matérias Informativas, Educacionais e 
Sociais de interesse da população em geral.

15.000,00

09 04-
Administra
ção 

122-
Administração 
Geral

010 – Administração 
geral

Aquisição de Móveis, 
Equipamentos, 
Equipamentos de 
Informática e Materiais 
Permanente

Adquirir 10 Microcomputadores Completos, 05 
Jogos  de  Mesas  e  Cadeiras,  03  ar 
condicionados,  02  calculadoras,  01 
fotocopiadora,  visando  Suprir  as  necessidades 
da Secretaria e Seus Departamentos.

30.000,00 Proporção  de 
equipamentos  e 
material permanente 
adquirido pela meta 
proposta

10 04-
Administra
ção

122-
Administração 
Geral

010- Administração 
geral

Realização de 
Concursos

Preencher as vagas ocupadas por contratados e 
as novas vagas criadas em função do aumento 
da prestação de serviços a população.

40.000,00 Comparativo  da 
evolução  do 
percentual  obtido 
entre a proporção de 
servidores 
contratados  pela 
quantidade  total  do 
município.

11 04-
Administra
ção

122-
Administração
Geral

015- Treinamento e 
capacitação de 
recursos humanos

Realização de 
Palestras, Seminários 
e cursos.

Qualificar  os  servidores  municipais, 
principalmente  os  recém  empossados  visando 
melhorar a qualidade do atendimento prestado 
aos munícipes.

10.000,00

12 04-
Administra
ção

122-
Administração
Geral

105- Prédio públicos Construção, Ampliação e 
Reforma do Prédio da 
Prefeitura

Aumentar  em 100 m2 o espaço físico do prédio 
da administração municipal que já se encontra 
inadequado ao atual nível da administração

100.000,00 Proporção  da  área 
construída  pela 
meta proposta

13 04-
Administra
ção

122-
Administração 
Geral

105-Prédios Públicos Construção de nova sede da 
Prefeitura Municipal

Construir nova sede da Prefeitura Municipal de 
1.500 m

1.000.000,00 Proporção  de  área 
construída  pela 
meta proposta
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ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR R$
14 04-

Administração
123-Administração 
Financeira

012- Administração 
financeira

Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Municipal e Seus 
Departamentos;
Amortização da Dívida 
Contratada

Manter  Salários,  Encargos,  obrigações 
tributárias  e  contributivas  e  Diárias  da 
Secretaria  e  Seus  Departamentos  e 
Manutenção e Encargos Geral

940.000,00

15 04-
Administração

122-Administração 
Geral

010- Administração 
geral

Publicidade Divulgar  matérias  Informativas, 
Educacionais  e  Sociais  relativas  as 
atividades desenvolvidas pelo Município, 
informando a população dos seus direitos 
e deveres

15.000,00

16 28-Encargos 
Especiais

843-Serviço da 
Dívida Interna

084- Divida publica Amortizar Divida 
Fundada

Amortização de 12/180 parcelas da divida 
com o Fundo de Previdência Municipal.

105.000,00

URBANISMO - SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR R$
17 04-

Administraç
ão

122-Administração 
Geral

010- Administração 
geral

Manutenção e Encargos com a 
Sec.Mun.de Obras Publicas e 
Serviços Urbanos e Seus 
Departamentos

Manter  Salários,  Encargos,   Diárias, 
combustíveis,  peças  de  reposição  da 
Secretaria  e  Seus  Departamentos  e 
manutenção em Geral.

5.300.000,00

18 04-
Administraç
ão

122-Administração 010 –Administração 
geral

Aquisição de Móveis, 
Equipamentos, 
Equipamentos de 
Informática e  Materiais 
Permanente.

Adquirir  01  Mesa  para  Desenho,  02 
Aparelho  de  Ar  Condicionado  10.000 
BTUs e O3 Microcomputador Completo 
e  ferramentas   para  Suprir  as 
necessidades  da  Secretaria  e  Seus 
Departamentos

30.000,00 Proporção  de 
equipamentos  e 
material 
permanente 
adquirido  pela 
meta proposta

19 04-
Administraç
ão

122-Administração 095- Frota 
mecanizada

Aquisição de Veículo Adquirir  01  veículo  utilitário   para 
viabilizar  o  bom  desempenho  dos 
trabalhos da Secretaria e departamentos

35.000,00 Proporção  de 
veículos 
adquiridos  pela 
meta proposta
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20 04-
Administraç
ão

122-Administração 
Geral

015- Treinamento e 
capacitação de 
recursos humanos

Cursos e Treinamentos Treinamento  para  mecânicos, 
motoristas,  eletricistas  e  operadores, 
qualificando a mão-de-Obra

5.000,00

21 25-Energia 752-Energia Elétrica 056- Iluminação 
publica e expansão de 
rede

Rede de Energia 
Elétrica Urbana e 
iluminação Pública

Ampliação da rede de Energia Elétrica 
no  prolongamento  das  ruas,  manter  e 
ampliar a iluminação publica.

150.000,00 Proporção da 
expansão de rede e 
iluminação publica 
pela meta proposta

22 15-
Urbanismo

451-Infra Estrutura 
Urbana

106- Pavimentação 
asfaltica

Pavimentação Asfáltica Melhorar condições do transito nas vias 
públicas  com  pavimentação  asfáltica, 
extensão  de  aproximadamente  80.000 
m2.

900.000,00 Proporção de área 
construída de 
pavimentação 
asfaltica, pela 
meta  proposta

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR R$
23 15-

Urbanismo
451-Infra 
Estrutura Urbana

095- Frota 
mecanizada

Aquisição de Veículos 
pesados, maquinários e 
caminhões

Adquirir  01  retro-escavadeira  e  02 
caminhões.

300.000,00 Proporção  de 
veículos  e 
maquinas  pesadas 
pela meta proposta

24 15-
Urbanismo

451-Infra 
Estrutura Urbana

057 -Parques e 
Jardins

Construção de Praças 
Públicas, Parques e Jardins

  Melhorar  o  aspecto  visual  da  cidade, 
plantar grama, plantas ornamentais, nos 
canteiros e praças do município.

50.000,00 Proporção  de 
praças,  parques  e 
jardins  pela  meta 
proposta.

25 26-
Transporte

782-Transporte 
Rodoviário

085- Melhoria no 
trafego

Construção e Reforma de 
Pontes, Bueiros e Galerias 
Pluviais

Melhorar  as  condições  de  tráfego  na 
malha  viária  do  município  com  a 
construção e reforma de pontes e bueiros 
nas  estradas  vicinais,  reformar  galerias 
pluviais nas ruas e avenidas da cidade

110.000,00 Proporção de 
pontes, bueiros e 
galerias pluviais, 
construídos pela 
meta proposta

26 26-
Transporte

782-Transporte 
Rodoviário

086- Melhoria do 
trafego rural

Recuperação, levantamentos e 
encascalhamento das estradas 
vicinais

Recuperação de aproximadamente  300 
km  de  estradas,  objetivando  oferecer 
condições adequadas para acesso à sede 
do  município,  oportunizando  melhor 
viabilidade no escoamento da produção, 
manter  em  bom estado  de  tráfego  nas 
estradas vicinais.

600.000,00 Proporção de 
recuperação de 
estradas vicinais 
em relação da 
meta proposta

27 26-
Transporte

452-Serviços 
Urbanos

085- Melhoria do 
trafego urbano

Sinalização de Trânsito Adquirir  25  Redutores  de  Velocidade, 
250 placas de sinalização, 02 semáforos, 
pintura  de  faixas  em  todas  as  vias 
pavimentadas,  para  melhoria  na 
sinalização  de  trânsito,  fiscalização  de 
veículos

200.000,00 Proporção de 
sinalização em 
relação a meta 
proposta

28 17- 512-Saneamento 059-Saneamento Galerias pluviais Fabricar  tubos  de  concreto,  elaborar 1.000.000,00 Proporção de 

15



Saneament
o

básico urbano Básico projeto,  construir  aproximadamente 
3.000 m de galerias pluviais

galerias pluviais 
em relação a meta 
proposta.

29 26-
Transporte

782-Transporte 
rodoviário

086-Melhoria do 
trafego rural

Contratar máquinas pesadas e 
veículos para recuperação de 
estradas vicinais

Terceirizar  os  serviços  de  recuperação 
das estradas vicinais. Manter sempre em 
bom estado de conservação.

100.000,00

30 26-
Transporte

781-Transporte 
aéreo 

078- Trafego aéreo Aeroporto Municipal Ampliar a área do aeroporto, fazer obras 
complementares, para dar condições aos 
usuários do mesmo.

100.000,00 Proporção da área 
construída e 
adquirida em 
relação a meta 
proposta.

31 26-
Transporte

122-
Administração 
geral

010-Administração 
geral

Construir postos de 
lavagem nas escolas

Construir postos de lavagem nas escolas 
do  interior,  para  Dar  condições  de 
manutenção  dos  veículos do  transporte 
escolar  e  rodoviário  sem  ter  que  se 
deslocar para a sede do município.

10.000,00 Proporção da obra 
de acordo com a 
meta proposta.

32 25-
Energia

752-
Energia Elétrica

25-Energia Convenio para a manutenção e 
reforma de rede de energia elétrica 
rural

Manter  em  conjunto  com  a 
concessionária  de  energia  elétrica, 
produtores  rurais  e  município  a 
manutenção e reforma das redes  rurais 
de energia

140.000,00 Manter em bom 
funcionamento as 
redes de energia 
rural

33 26-
Transporte

782-
Transporte 
Rodoviário

085-Melhoria no 
tráfego

Asfaltamento de Rodovia Asfaltar em parceria com o Governo do 
Estado e produtores, 20 Km a linha 11, 
setor 6 

1.000.000,00 Proporcionar e 
melhor condições 
de tráfego e 
escoamento da 
safra 

34 26-
Transporte

782-
Transporte 
Rodoviário

085-Melhoria no 
tráfego

Asfaltamento de Rodovia Asfaltar, em parceria com o Governo do 
Estado e Produtores, 13 Km a linha 13, 
setor 7

1.300.000,00 Proporcionar 
melhor condições 
de tráfego e 
escoamento da 
safra

35 26-
Transporte

782-
Transporte 
Rodoviário

085-Melhoria no 
tráfego

Asfaltamento de Rodovia Asfaltar em parceria com o Governo do 
Estado e produtores,  8 Km a linha 04, 
setor 05

800.000,00 Proporcionar 
melhor condições 
de tráfego e 
escoamento da 
safra

36 26-
Transporte

782-
Transporte 
Rodoviário

085-Melhoria no 
tráfego

Asfaltamento de Rodovia Asfaltar em parceria com o Governo do 
Estado e Produtores 25 Km a linha 18 e 
22, Setor 11

1.300.000,00 Proporcionar 
melhor condições 
de trafego e 
escoamento da 
safra

37 26-
Transporte

782-
Transporte 
Rodoviário

085-Melhoria no 
tráfego

Asfaltamento de Rodovia Asfaltar em parceria com o Governo do 
Estado e Produtores, 15 Km a Linha 05, 
Setor B2

1.500.000,00 Proporcionar 
melhor condições 
de tráfego e 
escoamento da 
safra

38 26-
Transporte 

782-
Transporte 
Rodoviário

085-Melhoria no 
tráfego

Asfaltamento de Rodovia Asfaltar, em parceria com o Governo do 
Estado e Produtores, 30 Km da MT 338

1.000.000,00 Proporção da obra 
em relação ao total 
proposto

39 26-
Transporte

782-Transporte 
Rodoviário

109-Pavimentação 
Asfáltica

Conclusão da Rodovia MT 
449

Celebrar  convenio  com  Governo  do 
Estado e Produtores para concluir obras 
de asfaltamento

450.000,00 Concluir obra em 
andamento, 
melhorando as 
condições de 
trafego 

40 26-
Transporte

782-Transporte 
Rodoviário

085-Melhoria no 
trafego

Asfaltamento de Rodovia Asfaltar em parceria com o Governo do 
Estado e Produtores, 13 Km a linha 33, 

1.300.000,00 Proporção da obra 
em relação ao total 
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Setor 12 proposto
41 26-

Transporte
782- Transporte 
Rodoviário

085-Melhoria no 
trafego

Asfaltamento de Rodovia Asfaltar, em parceria com o Governo do 
Estado e Produtores, 16 Km a linha 20 
setor 12

1.600.000,00 Proporção de obra 
em relação ao total 
proposto 

42 26-
Transporte

782-Transporte 
Rodoviário

085-Melhoria no 
Trafego

Asfaltamento de Rodovia Asfaltar em parceria  com o Governo do 
Estado e Produtores, 17 Km a linha 18, 
setor 11

1.700.000,00 Proporção da obra 
em relação ao total 
proposto

43 26-
Transporte

782-Transporte 
Rodoviário

085-Melhoria no 
trafego

Asfaltamento de Rodovia Asfaltar em parceria com o Governo do 
Estado e Produtores, 19 Km a linha 22, 
setor 11.

1.900.000,00 Proporção da obra 
em relação ao total 
proposto

44 26-
Transporte

782-Transporte 
Rodoviário

086-Melhoria no 
trafego

Pavimentação asfáltica Asfaltar  13  Km  de  estrada  vicinal  na 
Linha 02 em parceria com os produtores 
rurais  que  tem  acesso  as  suas 
propriedades pela referida estrada

1.300.000,00 Proporção da obra 
em relação ao total 
proposto

EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇAO E CULTURA

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR R$
45 12-

Educação
122-
Administração

010-Administração 
Geral

Manutenção e Encargos com a 
Secretaria de Educação e Cultura-
ADM

Manter Salários, Encargos e Diárias da 
Secretaria e manutenção em Geral.

3.000.000,00

46 12-
Educação

365-Ensino 
Infantil

010-Administração 
Geral

Manutenção e Encargos  com 
Ensino Infantil

Manter  o  Ensino  Infantil  com  o 
potencial  dos  alunos e manutenção em 
Geral

900.000,00

47 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

0010-Administração 
Geral

Manutenção e Encargos com o 
Ensino Fundamental

Manter a Depto de Ensino Fundamental, 
Aquisição  de  Uniformes  e  materiais 
escolares  e  merenda  Escolar  para 
distribuição  aos  alunos  do  Ensino 
Fundamental  das  escolas  Municipais, 
Rurais e Urbanas

950.000,00

48 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

0035- Ensino 
Fundamental

Execução do Fundo de Manut. e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do 
Magistério

Oferecer  e  dar  condições  de 
funcionabilidade ao ensino fundamental, 
objetivando  cumprir  a  Determinação 
Legal  Imposta  pela  Lei  nº  9.424  de 
24.12.96,  o  atendimento  de 
aproximadamente 5.000 crianças

4.550.000,00

49 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

035- Ensino 
Fundamental

Aquisição de 
equipamentos, material 
permanente e informática.

Adquirir  03  geladeiras,  03  fogões,  50 
ventiladores,  06  ar  condicionados,  08 
video cassete , 03 freezer, 500 carteiras 
escolares,  10 escrivaninhas, 10 armário 
de  aço,  06  arquivos  de  aço,  08 
televisores  e  03  computadores 
completos, para melhorar o atendimento 
e  viabilidade  de  trabalho  no 
desenvolvimento do ensino fundamental

300.000,00 Proporção de 
aquisição de 
equipamentos, 
material 
permanente e 
informática em 
relação a meta 
proposta.

50 12 122 010 Convenio com APAE Celebrar  convenio  com  APAE  para 120.000,00 Atendimento a 
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Educação Administração Administração Geral auxiliar em seu funcionamento portadores de 
necessidades 
especiais

EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR R$
51 12-

Educação
361-Ensino 
Fundamental

035-Ensino 
Fundamental

Construção  e  Ampliação   de 
Escolas Municipais

Implantação  e  construção  de  uma 
escola  no  Bairro  Bandeirantes,  com 
aproximadamente  1000  m2  e  Bairro 
Primaveras  com  aproximadamente 
1000  m2,  nos  padrões  mínimos  para 
um  bom  funcionamento  do  ensino 
fundamental com quadra poliesportiva 
e equipar a mesma

900.000,00 Proporção  de   área 
construída  pela  meta 
proposta

52 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

 0096-Informatização 
Escolar

Implantação de Laboratório de 
Informática

Adquirir  20  Microcomputadores 
Completos  para  treinar  e  capacitar 
alunos  do  Ensino  Fundamental, 
renovar equipamntos.

50.000,00 Proporção  de 
equipamentos  de 
informática adquirido 
de acordo com a meta 
proposta.

53 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

090-Transporte 
Escolar

Aquisição de Veículos, para 
Transporte Escolar

 Adquirir  03  onibus  para  dinamizar  e 
viabilizar o transporte escolar, renovar 
a frota.

400.000,00 Proporção  de 
veículos adquirido de 
acordo  com  a  meta 
proposta

54 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

035- Ensino 
Fundamental

Formação de Professores Ampliar  os  conhecimentos  didático-
Pedagógico,  assegurar  o 
desenvolvimento  dos  profissionais 
dentro e uma nova didática, oferecendo 
capacitação para todos os professores 

20.000,00

55 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

035- Ensino 
Fundamental

Formação Continuada Ampliação  dos  Conhecimentos, 
Encontros  Semanais,  Simpósios, 
Palestras e Congressos.

10.000,00

56 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

097-Salário 
Educação

Manutenção e Encargos com o 
Convênio Salário Educação

Cumprir  determinação  legal  na 
aplicação do salário educação

120.000,00

57 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

030 – Alimentação 
escolar

Manutenção com o Programa 
Nacional de Alimentação-
PNAE

Cumprir  determinação  legal  com  o 
programa  de  alimentação  escolar 
oferecendo merenda a todos os alunos, 
incluindo a contrapartida com recursos 
próprios.

300.000,00

58 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

088- Programa 
Dinheiro Direto na 
escola

Manutenção com o Programa 
PDDE

Cumprir o que determina a lei, com os 
convênios  dinheiro  direto  na  escola, 
que  serão  administrados  pelas 
associação de Pais e Mestres

5.000,00

59 12- 
Educação

361-Ensino 
Fundamental

035-Ensino 
Fundamental

Reforma de escolas Reestruturação dos espaços físicos das 
escolas  Menino Deus,  São  Cristóvão, 

200.000,00
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Bernardo  Guimarães,  Euclides  da 
Cunha  e  Fredolino  Vieira  de  Barros, 
bem  como  pinturas,  conserto  das 
instalações  elétricas,  hidráulicas, 
sanitárias e reformas em geral de todos 
os prédios das escolas municipais.

60 12-
Educação

361- Ensino 
Fundamental

098- Educação 
integral

Manutenção do Projeto Xané Adotar  progressivamente  o 
atendimento  em  tempo  integral,  para 
diminuir  as  desigualdades  sociais  e 
ampliar  democraticamente  as 
oportunidades

100.000,00

61 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

099- Pesquisa 
cientifica

Laboratório de ciência Implantação  nas  unidades  de  5º  a  8º 
séries  de  laboratórios  de  ciência  para 
aprendizagem ao educando e incentivo 
a pesquisa

25.000,00 Proporção de 
unidades instaladas 
de acordo com a meta 
proposta.

62 12-
Educação

365-Educação 
infantil

100 Educação física Parques infantis Ampliação  dos  parques  infantis  na 
Creche  Menino  Deus  e  Escola  Anjo 
Gabriel

15.000,00 Proporção de parques 
instalados de acordo 
com a meta proposta.

63 12-
Educação

367-Educação 
Especial

101- Educação 
especial

Atendimento a crianças de 
necessidades especiais

Ampliação do quadro de profissionais 
para atendimento a demanda de alunos 
com  necessidades  especiais 
matriculadas  no  ensino  regular, 
conforme prevê a lei 7853 de de 24 de 
outubro de 1989.

65.000,00

64 13- Cultura 391-Patrimônio 
histórico, artístico 
e arqueológico 

053- Difusão 
Cultural

Implantação do Museu 
Municipal

Preservar a história do município e do 
povo,  adequar  a  implantação  nos 
espaços físicos já existentes 

20.000,00

65 13- Cultura 392- Difusão 
Cultural

053- Difusão 
Cultural

Manutenção das oficinas 
culturais 

Valorizar  e  incentivar  a  expressão 
cultural com projetos de teatro musica 
e dança.

20.000,00

66 12- 
Educação

122- 
Administração 
geral

010- Administração 
geral

Construção da sede da secretaria 
de educação

Construir e equipar a sede da secretaria 
de  educação  com  aproximadamente 
750  m2,  para  melhorar  os  serviços 
administrativos   no  atendimento  ao 
ensino fundamental e infantil 

200.000,00 Proporção da obra em 
relação ao total 
proposto

67 12-
Educação

361- Ensino 
Fundamental

035-Ensino 
Fundamental

Ampliação de escola Ampliação  da  escola  Euclides  da 
Cunha, com mais 03 salas de aula, para 
atender a crescente demanda

150.000,00 Proporção da obra em 
relação ao total 
proposto

68 12-
Educação

366-Educação de 
jovens de adultos

050- Ensino 
supletivo e educação 
de jovens de adultos

Educação de jovens e adultos Levantamento  da  demanda, 
implantação  nas  unidades  escolares, 
para elevar o nível de escolaridade da 
população.

25.000,00

69 12-
Educação

361-Ensino 
Fundamental

035-Ensino 
Fundamental

Videoteca Aquisição de equipamentos,  aquisição 
de  fitas,  oferecer  material  de  apoio 
visual  para  o  desenvolvimento  de 
práticas pedagógicas.

15.000,00 Proporção dos 
equipamentos em 
relação ao total 
proposto.

70 12-
Educação

122-
Administração 
Geral

101-Educação 
Especial

Construção de piscina semi 
olímpica

Construção  de  uma  piscina  semi 
olímpica  na  Escola  da  Comunidade 
Campinho Verde

100.000,00 Proporção da Obra 
em relação a meta 
proposta

71 12- 
Educação

365-Ensino 
Infantil

010-Administração 
Geral

Construção de Creche Construção  e  implantação  de  uma 
creche  no  bairro  Rio  Verde,  Veneza, 
Menino Deus e Minha Vez

600.000,00 Atender a crescente 
demanda

72 12-
Educação

364-Ensino 
SUPERIOR

010-Administração 
Geral

Auxilio a alunos carentes 
cursando nível superior

Auxiliar  alunos  de  nível  superior  em 
custear parte de suas despesas

120.000,00 Auxiliar os alunos de 
nível superior em 
concluir sua 
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formação 
73 12-

Educação 
364-Ensino 
SUPERIOR

010-Administração 
Geral

Convenio com o Governo do 
Estado para implantar 
Universidade Estadual gratuita

Implantar  mediante  convenio 
universidade pública

180.000,00 Atender a crescente 
demanda por ensino 
superior gratuito

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR R$
74 27-

Desporto e 
Lazer

811- Desporto de 
rendimento

010- Administração 
geral

Manutenção e encargos da 
secretaria de esportes e lazer

Manter Salários, Encargos e Diárias do 
Depto  de  Esportes  e  Lazer  e 
Manutenção em Geral

500.000,00

75 27-
Desporto e 
lazer

811 – Desporto 
de rendimento

010- Administração 
geral

Aquisição de Equipamentos e 
Materiais Permanente

Adquirir  02  Aparelho  de  Ar 
Condicionado, 01 Geladeira, 02 banco 
de  espera,  01  microcomputador 
completo,   03  Escrivaninha  e  06 
cadeiras,visando  suprir  a  necessidade 
do departamento. 

15.000,00 Proporção  de 
equipamentos  e 
material  permanente 
em  relação  a  meta 
proposta

76 27-
Desporto e 
lazer

811-Desporto de 
rendimento

010- Administração 
geral

Treinamento e Reciclagem de 
professores e Servidores

Oferecer  cursos  de  capacitação  aos 
professores e funcionários da secretaria 
de Esportes e lazer.

5.000,00

77 027- 
Desporto 
de lazer

811 – Desporto 
de rendimento

075- Desporto de 
rendimento

Piscina Semi – Olímpica Construir  uma  Piscina  Semi  olímpica 
com  525m2  junto  ao  complexo 
esportivo  Pimpão,  para  atender  as 
necessidades dos eventos e escolinhas 
de base.

70.000,00 Proporção da obra em 
relação  ao  total  na 
meta proposta.

78 27-
Desporto e 
Lazer

811 – Desporto 
de rendimento

075- Desporto de 
rendimento

Jogos Escolares Adquirir  Bolas,  Redes,  Uniformes  e 
Encargos  com  Árbitros,  no  incentivo 
aos Jogos Escolares

30.000,00

79 27- 
Desporto e 
Lazer

812- Desporto 
Comunitário

075- Desporto 
Comunitário 

Infra estrutura básica para o 
Estádio Municipal

Concluir as obras do estádio municipal, 
banheiros,  vestiários,  arquibancadas  e 
obras complementares

100.000,00 Proporção de 
construção em 
relação a meta 
proposta

80 27-
Desporto e 
Lazer

812-Desporto 
Comunitário

075-Desporto 
Comunitário

Infra estrutura básica para centro 
de lazer de jovens

Implantar centro de lazer para jovens, 
com pista  de  patins,  skate,  rampas  e 
demais equipamentos relacionados

150.000,00 Proporcionar local 
para os jovens 
praticarem esportes 
radicais, um centro de 
lazer e competições 
destes esportes

81 27-
Desporto e 
Lazer

075-Desporto 
Comunitário

075-Desporto 
Comunitário

Construção de mini estádio Construção de mini estádio de futebol 
soçaite no Bairro Rio Verde 

120.000,00 Proporcionar a 
população do Bairro 
de local de lazer e 
esportes

82 27-
Desporto e 
Lazer

812-Desporto 
Comunitário

075-Desporto 
Comunitário

Construção de campo de futebol 
suíço

Construção  de  um Campo  de  futebol 
suíço  junto  ao  Complexo  esportivo 
Pimpão

140.000,00 Proporcionar local 
para a pratica de 
esporte e lazer para a 
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população
83 27-

Desporto e 
Lazer

812-Desporto 
Comunitário

075-Desporto 
Comunitário 

Construção de um Centro 
Esportivo junto aos Conjuntos 
Habitacionais

Atender aos moradores que residem no 
Conjunto  habitacional  minha  vez, 
minuano e complexos de habitações do 
Fethab

80.000,00 Proporcionar local 
para a pratica de 
esporte e lazer para a 
população 

84 27-
Desporto e 
Lazer

812-Desporto 
Comunitário

075-Desporto 
Comunitário

Apoio a liga esportiva 
Municipal

Apoiar a liga na realização de eventos 
e competições comunitárias

40.000,00 Dar condições a liga 
esportiva de realizar 
os campeonatos de 
esportes Municipais

SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR  R$
85 10-Saúde 122-Administração 010-Administração 

Geral
Manutenção e Encargos com a 
Secretaria, Seus Departamentos e 
Fundo Municipal de Saúde

Manter  Salários,  Encargos  e 
Diárias  da  Secretaria  e  Seus 
Departamentos e  Manutenção em 
Geral  com  atendimento   a  toda 
população  carente  nos  Postos  de 
Saúde locais.

3.080.000,00

86 10-Saúde 122-Administração 010 – Administração 
geral

Aquisição de Equipamentos, 
material permanente, 
mobiliário e informática 

Adquirir  02  microcomputadores 
completos,  07  escrivaninhas,  20 
cadeiras, 04 bancos de espera, 07 
estantes,  07  arquivos  de  aço, 
visando suprir as necessidades da 
secretaria

30.000,00 Proporção  de 
aquisição  de 
equipamentos  e 
material 
permanente  em 
relação  a  meta 
proposta

87 10-Saúde 122-Administração 010- Administração 
geral

Treinamento e Reciclagem do 
Pessoal da Saúde

Treinamentos,  Palestras  e  Cursos 
de  Especialização  para  os 
profissionais da área de Saúde

20.000,00

88 10-Saúde 122-Administração 010 – Administração 
geral

Aquisição de Veículo Adquirir  um  veiculo  automotor 
para  locomoção  de  equipes  de 
saúde  para  realizar  tarefas,  tais 
como: palestras, treinamentos etc., 
adquirir  um  veículo  para 
vigilância sanitária

40.000,00 Avaliar  o  total  do 
cumprimento  da 
meta

SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
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ITEM FUNÇÃ
O

SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
     AVALIAÇÃO

META VALOR  R$
89 10-Saúde 301-Atenção Básica 081- Farmácia básica Manutenção com o Programa 

Farmácia Básica
Adquirir  Medicamentos  visando 
a  distribuição  para 
aproximadamente  1.000  pessoas 
carentes por mês

150.000,00

90 10-Saúde 301-Atenção Básica 079-Programas 
Governamentais de 
Saúde

Manutenção com o Programa 
PAB

Manter  o  programa  PAB  no 
atendimento  de  Atenção  Básica 
as pessoas carentes do Município 
nos 06 PSFs

1.000.000,00

691 10-Saúde 301-Atenção
Básica

102-Programa Saúde 
da Família 

Manutenção com o Programa 
Saúde da Família e PACS

Manter o programa de Saúde da 
Família e PACS no atendimento 
a  aproximadamente  5.400 
famílias carentes do Município

200.000,00

92 10-Saúde 304-Vigilância 
Sanitária

080-Programa 
Vigilância Sanitária

Manutenção e Encargos com o 
Depto de Vigilância Sanitária 

Manter o Programa de Vigilância 
Sanitária oferecendo atendimento 
a toda a população com inspeção 
em  todos  os  comércios  de 
alimentos,  farmácias, hospitais e 
outros locais que possam causar 
riscos a população.

50.000,00

93 10-Saúde 305-Vigilância 
Epidemiológica 

028-Programa 
Vigilância 
Epidemiológica 

Manutenção o Programa 
Vigilância Epidemiológica

Manter e ampliar o atendimento 
ao  Programa  de  Vigilância 
Epidemiológica  em  ações  de 
Controle  de  doenças  e 
Coberturas de Vacina e Controle 
de Endemias, em todo o território 
do município.

150.000,00

94 10-Saúde 301- Atenção Básica 103-Programa Saúde 
Bucal

Manutenção do Programa Saúde 
Bucal

Aquisição  de  Materiais 
Odontológicos e profilaxia.

50.000,00

95 10- 
Saúde

301- Atenção Básica 079- Programa de 
atenção básica PAB

Equipar PSFs e Postos de saúde Adquirir  um  gabinete 
odontológico,  03 
microcomputadores  completos, 
05 escrivaninhas, 40 cadeiras, 06 
bancos  de  espera,  05  ar 
condicionados,  08  prateleiras  e 
07 arquivos de aço.

60.000,00 Proporção  de 
equipamentos 
adquiridos  em 
relação  ao  total  da 
meta proposta.

96 10- 
Saúde

301 – Atenção básica 079- Programa de 
atenção básica

Laboratório central Construir   e  equipar  um 
laboratório  central  com 
aproximadamente  200  m2,  para 
facilitar  o  acesso a  população a 
exames.

180.000,00 Proporção  da  obra 
em  relação  a  meta 
proposta

97 10- 
Saúde

122- Administração 
geral

010 – Administração 
geral

Construção da sede da secretaria 
de saúde

Elaborar  projeto,  construir  um 
prédio  com  aproximadamente 
250 m2 e equipar para a sede da 
secretaria  da  saúde,  para 
melhorar  as  condições 
administrativas  do  setor  de 
saúde.

150.000,00 Proporção  da  obra 
em  relação  a  meta 
proposta
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98 10 – 
Saúde

301 – atenção básica 102- Programa saúde 
da família

Construção de PSF Construção  de  implantação  de 
PSF no bairro Bandeirantes com 
aproximadamente   300  m2  e 
mobiliar o mesmo.

250.000,00 Proporção  da  obra 
em  relação  a  meta 
proposta

99 10 – 
Saúde

302 – Assistência 
hospitalar e 
ambulatorial

025- Atendimento 
ambulatorial, 
emergencial e 
hospitalar

Firmar convênios Firmar  convênios  e  contratos 
com  entidades  de  saúde,  para 
atendimento  a  pacientes 
encaminhados  pelos  PSFs  e 
Postos de Saúde

900.000,00 Proporção  dos 
repasses em relação 
a meta proposta

100 10 – 
Saúde

301 – Atenção básica 079- Programa de 
atenção básica

Reformas Reformar e equipar o Centro de 
reabilitação  D.  Aquino  e  dos 
PSFs,   para  dar  melhores 
condições de atendimento.

50.000,00

101 10-Saúde 301-Atenção básica 079- Programa de 
atenção básica

Aquisição de veículo Adquirir  02  ambulâncias  para 
renovar  a  frota,  dando  maior 
precisão no atendimento.

100.000,00 Proporção  das 
aquisições  de 
acordo  com a  meta 
proposta.

102 10-Saúde 301-Atenção básica 102-Programa Saúde 
Família

Construir de PSF Construção e Implantação de um 
PSF  na  Comunidade  Campinho 
Verde com 150m2

100.000,00 Proporção  da  obra 
em  relação  a  meta 
proposta

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR   R$
103 17-

Saneamento
122-Administração 010-Administração 

Geral
Manutenção e Encargos com 
o SAAE Serviço  de Água e 
Esgoto

Manter Salários, Encargos, Diárias e 
Manutenção em Geral dos serviços 
de  água,  esgoto,   jardinagem  e 
coleta de lixo.

1.290.000,00

104 17-
Saneamento

122-Administração 010-Administração 
Geral

Aquisição de Equipamentos e 
Materiais Permanente, 
Equipamentos de Informática 

Adquirir  02  microcomputadores 
completos,  02  escrivaninha,  01  ar 
condicionado,  02  calculadoras,  02 
prateleiras, 01 geladeira, 01 bomba 
dagua  submersa  e  ferramentas 
necessárias para o desenvolvimento 
das atividades.

35.000,00 Proporção  dos 
equipamentos  e 
material  permanente 
adquirido  em relação 
a meta proposta.

105 17-
Saneamento

512-Saneamento 
Básico Urbano

093- Distribuição de 
água

Extensão da rede de água Construção  de  um  reservatório  no 
loteamento  novo,  adquirir  5000 
metros de canos, 10.000 conecções 
e 2.000 hidrometros

100.000,00 Proporção  da 
extensão  de  rede  em 
relação  a  meta 
proposta

106 17-
Saneamento

512-Saneamento 
Básico Urbano

093- Distribuição de 
água

Perfuração de poço artesiano Construir  Poços  Artesiano  para 
atender  a  expansão  de  rede  de 
distribuição de água 

100.000,00 Avaliar  o 
cumprimento  ou  não 
da obra em seu total

107 17 – 
Saneamento

512- Saneamento 
básico urbano

093-Distribuição de 
água

Aquisição de veiculo Adquirir um veiculo utilitário, para 
transportar materiais,  ferramentas e 
dar  suporte  nos  serviços  de 
abastecimento de água.

30.000,00 Avaliar  o 
cumprimento  ou  não 
do  equipamento 
proposto
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108 15-
Urbanismo

451-Infra-estrutura 
urbana

094-Urbanização e 
paisagismo

Praças e jardins Aquisição  de  equipamentos, 
ferramentas,  sementes  de  mudas, 
produção  de  mudas,  aquisição  de 
mudas,  para  arborizar  praças  e 
jardins.

15.000,00 Proporção  de 
equipamento  e 
ferramentas 
adquiridas em relação 
a meta proposta.

109 04-
Administraç
ão

122-Administração 
geral

010-Administração Reforma administrativa Elaborar projeto de lei para reforma 
administrativa,  realizar  concurso 
publico  e  adequar  a  legislação 
vigente.

10.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBIENTE

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR 
R$

110 20-
Agricultura

122-Administração 010 – Administração 
Geral

Manutenção e Encargos com a 
Secretaria de desenvolvimento 
agrícola e meio ambiente

Manter Salários, Encargos, diárias e 
manutenção  em geral  da secretaria 
de desenvolvimento agrícola e meio 
ambiente.

500.000,00

111 20-
Agricultura

122-Administração 010 – Administração 
geral

Aquisição de Equipamentos e 
Materiais Permanente, 
Equipamentos de Informática 

Adquirir  01  Microcomputador 
Completo, 01 Notbook (data Show), 
01  Aparelho  de  Fax  e  01  Câmara 
Fotográfica,  02  mesas  e  02 
Cadeiras,  para  dinamização  e 
viabilização  dos  trabalhos  da 
Secretaria e Seus Departamentos

20.000,00 Proporção  de 
equipamentos  e 
materiais permanente de 
acordo  com  a  meta 
proposta

112 20-
Agricultura

606 – Extensão 
rural

070- Amparo ao 
pequeno produtor

Incentivo ao Pequeno Produtor Incentivar os pequenos produtores a 
criação de gado leiteiro (Palestras e 
orientações) Aquisição de sêmem p/ 
inseminações),  incentivar  a 
suinocultura,  avicultura, 
piscicultura,  conicultura, 
fruticultura,    reflorestamento, 
fornecimento  de  alevinos  e 
construção de açudes.

30.000,00

113 18 – Gestão 
ambiental

541- Preservação e 
conservação 
ambiental

060- Proteção e 
Preservação de 
Ecossistemas 

Parque Municipal de Córrego 
Lucas

Fazer  obras  que  garantam  a 
preservação  do  parque  e  dotar  de 
infra-estrutura  o  mesmo,  fazer 
trilhas, cercas de proteção, gabiões, 
calçadas,  iluminação, 
estacionamento,  cabanas  e  outras 
obras complementares

350.000,00 Proporção  da  obra  em 
relação a meta proposta.

114 17- 
Saneamento

512-Saneamento 
básico urbano

104- Lixo urbano Construção de fossa céptica Construir  uma  fossa  céptica  para 
lixo  hospitalar,  farmacêutico, 
laboratorial e carnes apreendidas

50.000,00 Proporção  da  obra  em 
relação a meta proposta

115 18- Gestão 
ambiental

541- Preservação e 
conservação 
ambiental

060- Proteção e 
preservação de 
Ecossistemas 

Horto municipal Produzir  mudas  de  espécies 
exóticas,  plantas  ornamentais, 
plantas  medicinais,  reformar 

30.000,00
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estufas,  para  reflorestamento, 
arborizar  perímetro  urbano  e 
margens da BR 163

116 17- 
Saneamento

512- Saneamento 
básico urbano

104-Lixo urbano Central de triagem de lixo Ampliar e reformar  a infra estrutura 
da  central  de  embalagens  de 
produtos fitosanitarios e de triagem 
de  lixo  urbano,  para  atender  a 
crescente demanda.

30.000,00

117 18-gestão 
ambiental

543-Recuperação de 
áreas degradadas

064-Recuperação de 
áreas degradadas

Recuperação de áreas 
degradadas

Reflorestar  áreas  degradadas, 
recuperar  erosões,  no  perímetro 
urbano e rural.

100.000,00

118 18-Gestão 
ambiental

541-Preservação e 
conservação 
ambiental

062-Controle de 
poluição em áreas 
urbanas

Coleta seletiva de lixo urbano Realizar campanas para mobilizar a 
comunidade  na  separação  do  lixo. 
Dar destino correto ao lixo.

10.000,00

119 17-
Saneamento

512-Saneamento 
básico urbano

059-Saneamento 
básico

Esgoto sanitário Ampliar a rede de esgoto sanitário e 
sistema de tratamento.

500.000,00 Proporção  da  obra  em 
relação a meta prevista.

120 20-
Agricultura

122-Administração 010-Administração 
Geral

Implantar e manter hortas nas 
Escolas Municipais

Complementação  da  merenda 
Escolar e noções de cultivo para os 
alunos

20.000,00 Proporcionar  aos  alunos 
da  rede  municipal 
produtos de qualidade e 
noções  de  cultivo  de 
hortaliças

121 18-Gestão 
ambiental

Segurança 
ambiental

Corpo de Bombeiros Celebrar convenio com o 
Governo do Estado para 
implantar corpo de bombeiro

Implantar  e  equipar  corpo  de 
bombeiros

120.000,00 Dotar  o  Município  de 
Unidade  de  Corpo  de 
Bombeiros

SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

META VALOR 
R$

122 04- 
Administraç
ão

122- Administração 
geral

010- Administração 
geral

Manutenção e encargos da 
secretaria de Indústria 
Comércio e turismo

Manter  salários,  encargos,  diárias  e 
manutenção em geral  da secretaria  de 
Indústria, Comércio e Turismo

230.000,00

123 23- 
Comércio e 
turismo

691- Promoção 
Comercial

092- Eventos e 
Exposições

Parque de exposições Ampliação  e  reformar  o  parque  de 
exposições  para  dar  melhores 
condições  aos expositores  e  atender  a 
crescente demanda, fazer convenio com 
a  associação  dos  organizadores  da 
expolucas.

150.000,00 Proporção de  ampliação 
e  reforma  em relação  a 
meta proposta

124 22- 
Industria

661- Promoção 
industrial

091- 
Desenvolvimento 
industrial

Incubadora industrial Ampliar incubadora industrial, adquirir 
equipamentos,  preparar  mão  de  obra 
qualificada

100.000,00 Proporção  da  obra  em 
relação a meta proposta
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125 23- 
Comercio e 
serviços

695- Turismo 072- Promoção do 
turismo 

Turismo do agronegócio Promover  eventos,  elaborar  folder, 
firmar  convênios  com  agencias  de 
turismo,  para  divulgar  as 
potencialidades  agrícolas  de  nossa 
região.

30.000,00

126 04-
Administraç
ão

122- Administração 
geral

010- Administração 
geral

Equipamentos  e  material 
permanente

Adquirir  mobiliário,  equipamento 
áudio-visual e de informática

20.000,00 Proporção  dos 
equipamentos de acordo 
com a meta proposta

127 22- 
Industria

661- Promoção 
industrial

091-
Desenvolvimento 
industrial

Incentivo a agroindústria Elaborar  lei  de  incentivo  a  agro 
industria, sem ferir os preceitos da Lei 
de responsabilidade fiscal. Atrair novas 
industrias para o município.

50.000,00

128 22-industria 661- Promoção 
industrial

091-
Desenvolvimento 
industrial

Ampliação  do  distrito 
industrial

Adquirir área para ampliação do distrito 
industrial.  Urbanizar  área  adquirida. 
Alienar aos interessados.

500.000,00 Proporção  da  área 
adquirida de acordo com 
a meta proposta.

129 04-
Administraç
ão

122-Administração 
Geral

010
Administração Geral

Implantação de estacionamento 
de veiculo de carga

Adquirir  5  hectares  frente  a  BR  163 
para  implantar  estacionamento  de 
caminhões para carga e descarga

140.000,00 Dotar  o  Município  de 
Local para os caminhões 
estacionarem na aguarde 
de carga e descarga, para 
evitar  congestionamento 
de vias públicas

130 04-
Administraç
ão

122- Administração 
Geral

010-
Administração Geral

Implantar  infra  estrutura  para 
estacionamento de caminhões

Implantar  infraestrutura,  sanitários, 
restaurante, estacionamento

80.000,00 Proporcionar  segurança 
e  organização  para  os 
veículos de carga

131 22-Industria 661-Promoção 
Industrial

091-
Desenvolvimento 
Industrial

Incentivo a Agroindústria Elaborar  legislação  de  incentivo  a 
agroindústria

300.000,00 Atrair  novas  industrias 
para o Municipio

ASSISTÊNCIA SOCIAL – SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO 
DE 

AVALIAÇÃO

META VALOR  R$
132 08-

Assistência 
Social

122-Administração 010-Administração 
Geral

Manutenção e Encargos 
com a Secretaria de 
promoção social e fundo de 
assistência social

Manter  Salários,  Encargos  e  Diárias 
da Secretaria e Fundo de assistência 
social e  Manutenção  Geral

865.000,00

133 08-
Assistência 
Social

122-Administração 015 – Treinamento e 
capacitação de recursos 
humanos

Cursos e Palestras Proporcionar  a  capacitação  e 
aprimoramento  dos  funcionários  e 
população  carente  cadastrados  nos 
programas de assistência social.

15.000,00
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134 08-
Assistência 
Social

122-Administração 010- Administração 
geral

Aquisição de Equipamentos 
e Materiais Permanente

Adquirir  01  Liquidificar  Industrial, 
02  Escrivaninha,  01  computador 
completo,  01  Liquidificar  Comum, 
02  Mesa  para  Computador,  01 
Máquina  de  Lavar  Industrial,  01 
Caixa  de  Som  Acústica  e  03 
Aparelho  de  Ar  Condicionado,  um 
vídeo casete, e mobiliário,   visando 
suprir as necessidades da Secretaria e 
Seus Departamentos

15.000,00 Proporção  de 
equipamentos e material 
permanente em relação a 
meta proposta

135 16-
Habitação

482-Habitação 
Urbana

058- Habitações 
urbanas

Casas Populares Dar  continuidade  aos  programas  de 
habitação  popular,  construindo 
aproximadamente 400 casas, adquirir 
imóveis,  alienar  aos  mutuários, 
facilitar o financiamento a famílias de 
baixa renda.

400.000,00 Proporção de habitações 
em  relação  a  meta 
proposta

136 08-
Assistência 
Social

241-Assistência ao 
Idoso

017- Amparo 
assistencial ao idoso

Manutenção com o Projeto 
Conviver  e o Programa 
Ação Continuada API.

Atender aproximadamente 300 idosos 
no  programa  API,  passe  livre,  e 
auxilio moradia a idosos que residem 
em Lucas do Rio Verde a mais de 02 
anos

20.000,00

137 08-
Assistência 
Social

242-Assistência ao 
Portador de 
Deficiência Física

018- Amparo a pessoa 
portadora de deficiencia

Manutenção com o 
Programa de Ação 
Continuada-PPD

Atender  aproximadamente  41 
(quarenta e um) Deficientes Físicos

5.000,00

138 08-
Assistência 
Social

243-Assistência a 
Criança e ao 
Adolescente

019- Amparo 
assistencial a Criança e 
ao Adolescente

Centro de apoio a Criança 
e Adolescente

Criação de oficinas para capacitação, 
acolher,  orientar  adolescentes  em 
situação de risco social

30.000,00

139 08- 
Assistência 
social

243- Assistência 
social a criança e 
adolescente

019- Amparo 
assistencial a criança e 
adolescente

Pastoral da criança Adquirir  material,  ampliar  o 
atendimento, treinar famílias de baixa 
renda para preparação de alimentos e 
medicamentos alternativos.

5.000,00

140 08- 
Assistência 
social 

244- Assistência 
comunitária

020- Assistência a 
comunidade

Transporte de pessoas 
carentes

Fornecer  aproximadamente  800 
passagens  para  pessoas  cadastradas 
como  carentes  que  necessitam  de 
deslocamento por motivo de doença, 
desemprego  e  outros  considerados 
relevantes

30.000,00

141 08- 
Assistência 
social

244- Assistência 
comunitária

020- Assistência 
comunitária 

Agasalhos e cobertores Fornecer  aproximadamente  2000 
agasalhos  e  1000  cobertores  para 
amenizar o sofrimento nas épocas de 
baixa temperatura, evitando doenças.

20.000,00

142 08-
Assistência 
social

244-Assistência 
Comunitária

020- Assistência 
Comunitária

Construção e implantação de 
um centro de apoio a mulher

Construir  um  barracão  com 
aproximadamente  150  m2,  para 
proporcionar aprendizagem e reforço 
no  orçamento  familiar  bem como o 
atendimento a população sem renda.

50.000,00 Proporção  da  obra  em 
relação a meta proposta.

143 08-
Assistência 
Social

243-Assistência 
social criança 
adolescente

019-Amparo e 
Assistência a criança e 
adolescente

Implantação da Casa Lar 
para crianças e adolescente

Implantar casa abrigo para crianças e 
adolescente em situação de risco

200.000,00 Acolher  em casa  abrigo 
crianças  e  adolescentes 
em  situação  de  risco, 
onde  possam  ser 
atendidas e assistidas

144 08- 
Assistência 
Social

243-Assistência 
Social mulher

019-Amparo e 
assistência a mulher

Implantação da Casa de 
Abrigo para mulheres

Implantar casa abrigo para mulheres 
em situação de risco

150.000,00 Acolher  em casa  abrigo 
de mulheres em situação 
de  risco,  onde  possam 
ser  atendidas  e 
assistidas.
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145 08-
Assistência 
Social

244-Assistência 
Comunitária

020-Assistência 
Comunitária

Aquisição de veículo 
adaptado para transporte de 
deficientes

Adquirir  veículo  especial  para 
transporte  de  pessoas  portadoras  de 
deficiências físicas 

55.000,00 Proporcionar  transporte 
especial  e  gratuito  para 
pessoas com deficiências 
físicas

146 08-
Assistência 
Social

244-Assistência 
Comunitária

020-Assistência 
Comunitária

Manter convenio com a 
Casa Bom Samaritano

Atendimento a pessoas carentes, para 
abriga-las provisoriamente

36.000,00 Atendimento  a  pessoas 
em transito  em situação 
precária,  abrigando  e 
encaminhando  ao 
destino

147 08-
Assistência 
Social

244-Assistência 
Comunitária 

020-Assistência 
Comunitária 

Convenio com entidades 
religiosas para implantar 
espaço cultural e religioso

Atendimento  sócio  religioso  a 
pessoas necessitadas de apoio pisco-
social

80.000,00 Atendimento,  mediante 
convenio  de  pessoas 
com  problemas  de 
convivência social 

148 16-
Habitação

482-Habitação 
urbana

058-Habitações urbanas Casas Populares Dar  continuidade  aos  Programas  de 
habitação  popular,  construindo 
aproximadamente 100 casas, adquirir 
imóveis,  alienar  aos  mutuários, 
facilitar o financiamento a famílias de 
baixa renda

400.000,00 Proporção  de  habitação 
em  relação  a  meta 
proposta

PREVIDENCIA SOCIAL – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

ITEM FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE INDICADORES
FÍSICO/FINANCEIRO

CRETÉRIO 
DE 

AVALIAÇÃO

META VALOR  R$
149 09 – 

Previdência 
Social

272 – Previdência 
do Regime 
Estatutário

021- Previdência do 
regime estatutário 

Manutenção e encargos do 
Previlucas

Manter  Salários,  Encargos,  diárias, 
benefícios  da  previdência  e 
manutenção  em  geral  do  fundo  de 
previdência municipal

550.000,00
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