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APRESENTAÇÃO

Tenho a honra de apresentar ao Município de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, o
Plano Plurianual - PPA, em cumprimento ao meu dever constitucional,
especialmente em atendimento ao previsto pelo inciso I, Parágrafo Primeiro do
Artigo 165 da Constituição Federal de 1988.

A elaboração do PPA Municipal é de responsabilidade do Poder Executivo e é
o momento de formulação das Políticas Públicas Municipais.

Seu conteúdo deverá orientar a formulação da Lei Anual de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e da Lei do Orçamento Anual - LOA, pelos próximos quatro
anos, a partir de 2014. Quanto mais próximo da realidade estiver o PPA, menos
reformulações serão necessárias e, portanto, mais fácil poderá ser o
acompanhamento das ações planejada~, consistindo em ganhos reais para o
Município de São Sebastião da Boa Vista, em termos de desenvolvimento
econômico e social, qualidade de vida e sustentabilidade ecológica.

O Plano Plurianual foi elaborado de forma consistente, sob o aspecto fiscal, o
que equivale a dizer que as metas dos programas e ações, com seus respectivos
custos associados, foram cotizados com suas contrapartidas na projeção de receitas
do Município, de modo que, neste PPA, não fossem incluídas metas e objetivos
inalcançáveis, pela simples impossibilidade se serem providos de qualquer fonte definanciamento.

Assim, ao apresentar o PPA e o correspondente Projeto de Lei que o institui,
mais do que cumprir o meu dever como Prefeito eleito para o mandato 2013-2016,
tenho o verdadeiro prazer de compartilhar com as autoridades constituídas e com a
nossa sociedade São-joanense , o que esta administração municipal está projetando
para, a médio prazo, avançar definitivamente em direção a um futuro mais próspero
e sustentável para todos nós e nossos descendentes.



MENSAGEM N° tlé'.1 /2013

ExcelentíssimoSenhor:DOMINGOS ROMULO ALVES MARTINS

Presidenteda CâmaraMunicipalde SÃOJOÃODOARAGUAIA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O PrefeitoMunicipalde sAO JOAODOARAGUAIA,João NetoAlves Martins,
no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao que preceitua o artigo 165 da
Constituição Federal, regulamentadopelo Decreto 2829/98, complementado pelos
ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 101/2000, tem a honra de
encaminhar a essa augusta Casa Legislativa,o Projeto de Lei que trata do Plano
Plurianual- PPA, parao período2014 a 2017.

O presente PPA está organizado em capítulos, os quais abordam, em
sequência, os seguintes temas: Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental;
Prognósticoa Médio e Longo Prazo (Macrodesafios);Planode Metas por Exercício
Financeiro de cada Unidade Executora; e, PrevisãoOrçamentária por Programa e
por Unidade Executora, de modo a oferecer a necessária transparência que
possibilitaráo acompanhamentodasações executivasao longodos quatro anos.

Uma vez sancionadoo presenteProjetode Lei, o conteúdodeste PPAdeverá
orientar a formulação da Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei
Orçamentária Anual - LOA, pelos próximos quatro anos, evitando-se, destarte,
desperdício de esforços e recursospúblicos em ações não planejadas,que possam
vir a onerar, alémdo suportável,as finançasmunicipais.

o Diagnóstico Socioeconômicoe Ambiental tem por objetivo dar a conhecer
as tendências de crescimento da população, a base produtiva, o mercado de
trabalhoe a agriculturafamiliar, os desafiose avançosquanto à questão da pobreza
e do analfabetismo,educaçãoe saúde,de tal modo que se possa ter uma leitura dos
momentos favoráveis e das dificuldades a enfrentar, na trilha do almejado



desenvolvimento sustentável e da consequente melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos e cidadãs São-joanense s e de suas gerações futuras.

o Prognóstico, contendo os macrodesafios formulados a partir da
problemática vivenciada pelos municípios do Sudeste do Estado do Pará, delineia os
rumos a perseguir e as estratégias a adotar, em busca dos objetivos já registrados
anteriormente.

As metas, estabelecidas a partir dos indicadores socioeconômicos aferidos
por diversas fontes de informação, como o Censo do IBGE, o SUS, o FUNDEB,
entre outras, projetam uma evolução da situação atual, em busca de um futuro com
perspectivas concretas de realização a médio prazo.

Finalmente, as ações programáticas, organizadas em funções programáticas,
de acordo com a Lei Federal 4.320/64, foram dimensionadas em indicadores e
metas, com a finalidade de orientar a gestão municipal na aplicação dos recursos
públicos, compatibilizando os dispêndios em custeio e investimentos, de acordo com
a capacidade financeira municipal.

Esse conjunto de dados, indicadores e projeções, organizado de forma
criteriosa e transparente, em conjunto com a nossa sociedade, é que dá segurança
e confiabilidade a este PPA, que esta Administração Municipal teve a ousadia de
construir e, certamente, terá muito mais prazer em cumprir os compromissos
firmados em seu bojo.

o valor global das receitas municipais destinadas para financiamento das
ações quadrienais, previstas neste PPA foi estimado em R$ 142.768.559,00 (cento e
quarenta e dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e
nove reais), que estão distribuídos em dois níveis de apropriação, referentes ao
Poder Executivo e Legislativo, respectivamente.

A estimativa dos recursos para o Poder Legislativo obedeceu rigorosamente,
ao disposto no artigo 29-A, inciso I e artigos 153, 158e 159da Constituição Federal.

A estimativa das fontes de financiamento para comportar as ações previstas
neste PPA foi estabelecida, respeitando-se o limite definido para despesas com
Educação e Saúde, de 25% e 15%, respectivamente, incluindo a totalidade dos
repasses das verbas federais consignadas em cada programa de natureza
específica e a totalidade das receitas arrecadadas pela Prefeitura, com impostos e
taxas, em consonância com o artigo 212 da Carta Magna (emenda constitucional nO
14, de 12.09.96) e artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,



Ao encaminhar este Projeto de Lei, tratando do Plano Plurianual - PPA para o
Município de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, o Executivo Municipal enfatiza que o
mesmo foi discutido em audiências públicas e que recebeu várias contribuições da
sociedade organizada local, numa clara demonstração de transparência e
compartilhamento da gestão atual com a sociedade São-joanense , conferindo-se,
por essa via, a necessária e indispensável legitimidade ao Plano que ora se
apresenta à apreciação pelo egrégio Poder Legislativo Municipal.

Esse aporte metodológico, que trouxe para este Plano os mais exigentes
fundamentos técnicos e legais, acrescidos da legitimidade conferida pela sociedade
nas audiências públicas, investe a todos os mandatários eleitos pelo voto popular,
na condição de GESTORES DA COISA PÚBLICA MUNICIPAL, da maior
responsabilidade em cumprir e fazer cumprir o que se projeta estatuir, neste
momento, para o próximo quadriênio 2014 - 2017.

Portanto, é pela convicção dessa responsabilidade. mais do que pelo dever
imposto pelas obrigações legais que o cargo de Chefe do Executivo Municipal
impõe, que rogo à Vossas Excelências, igualmente responsáveis pelos destinos do
povo, que em vós depositou sua confiança, que analisem com cautela, bom-senso e
isenção de ânimos, este Projeto de Lei, objetivando a sua aprovação, para que
possamos todos nos orgulhar, pela oportunidade que Deus ora nos concede, de
promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar de toda a população São
joanense.

sxo JOAO DOARAGUAIA (PA), 30 de agosto de 2013.

ví~~~~
Prefeito Municipal de .são João do Araguaia



PROJETO DE LEI NO.(Jt19 /2013

A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNIClplO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA decreta e
EU sanciono a seguinte Lei:

CAPíTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1° Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2014 a
2017 - PPA 2014-2017, em cumprimento ao disposto no art. 76 Parágrafo Único da
Lei Orgânica Municipal.

Art. 2° O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e
estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.

Art. 30 O PPA 2014-2017 é instrumento de planejamento governamental que define
diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a
gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na
promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 4° O PPA 2014-2017 terá como macro-objetivos:

I - Criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do Município em bases
ambientàtmente sustentáveis, objetivando a melhoria da qualidade de vida da
população;

11- Investir recursos públicos em programas de saneamento básico e infraestrutura
urbanística, como forma de prevenir a incidência de morbidades e proporcionar mais
conforto à população municipal;

III - Atuar no combate à fome e à desigualdade social, promovendo a inclusão
socioeconômica das unidades familiares mais carentes, através da ampliação da de
programas específicos;

IV - Interagir com outros Municípios, com Estado e a União, na capacitação de
recursos humanos, na elaboração e execução de programas que beneficiem o
município de sao Sebastiao da Boa Vista, e na captação de recursos públicos para
financiamento das ações previstas neste PPA;



v - Garantir a disponibilização de educação infantil e do Ensino Fundamental de
qualidade, a todos os munícipes em idade escolar e aos adultos que não tiveram
acesso ao Ensino Fundamental.

VI - Garantir o direito ao acesso à habitação às populaçOesde baixa renda;

VII - Atender as necessidades básicas dos quilombolas do Município, respeitando
competências hierárquicas, os valores e tradição dessas comunidades étnicas;

VIII - Melhorar o atendimento público, através da implantação da reforma
administrativa e da modernização dos órgãos e departamentos da Prefeitura
Municipal;

IX - Atuar na saúde pública de forma preventiva e curativa, ampliando a capacidade
de atendimento e promovendo a capacitação do quadro de trabalhadores municipais
do setor;

x - Promover o aumento da arrecadação de recursos próprios da Prefeitura
Municipal de São Sebastião da Boa Vista, através da implantação do sistema
informatizado de arrecadação dos tributos municipais e controle das despesas, além
de implantação da Nota Fiscal Eletrônica.

CAPíTULO 11

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇAo DO PLANO

Art.5° O PPA 2014-2017 reflete as políticas públicas e organiza a atuação
governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e
Serviços ao Estado, assim definidos:

I - Programa Temático: que expressa e orienta a ação governamental para a entrega
de bens e serviços à sociedade; e

11 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: que expressa e orienta
as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Art. 6° O Programa Temático é composto por Objetivos, Indicadores e Valor Global.

§ 10 O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem alteradas
pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:

I -. Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a
implementação do Objetivo;

11 - Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou
qualitativa; .e



111- Iniciativa: atributo que declara as entregas de bens e serviços à sociedade,
resultantes da coordenação de ações governamentais, decorrentes ou não do
orçamento.

§ 2° O Indicador é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente,
aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

§ 3° O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários, necessários à
consecução dos objetivos, segregadas as esferas Fiscal e da Seguridade da esfera
de Investimento das Empresas Estatais, com as respectivas categorias econômicas,
e dos recursos de outras fontes.

Art. 7° Integram o PPA 2014-2017 os seguintes anexos:

I - Anexo 1- Receitas Estimadas 2014/2017

II - Anexo I A - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida 2014/2017

111- Anexo 11- Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do
Ensino Fundamental 2014/2017

IV - Anexo 111-Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde 2014/2017

V - Anexo IV - Base de Cálculo do Limite de Despesas do Legislativo 2014/2017

VI - Anexo V - Demonstrativo das Despesas com Pessoa em Relação Receita
Corrente Líquida 2014/2017

CAPíTULO 111
DA INTEGRAÇAO COM OS ORÇAMENTOS DA UNIAO

Art. 8° Os Programas constantes do PPA 2014-2017 estarão expressos nas leis
orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

§ 1° As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis
orçamentárias anuais.

§ 2° Nos Programas Temáticos, cada ação orçamentária estará vinculada a uma
única' Iniciativa, exceto as ações padronizadas.

§ 3° As vinculações entre ações orçamentárias e Iniciativas constarão nas leis
orçamentárias anuais.



Art. 9° O Valor Global dos Programas e as Metas não são limites à programação e à
execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis de crédito
adicional.

Art. 10. Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2014-2017 e com as
respectivas leis de diretrizes orçamentárias. serão orientados pelas diretrizes
expressas no art. 78 para o alcance dos Objetivos constantes deste Plano.

CAPíTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO

Aspectos Gerais

Art. 11. A gestão do PPA 2014-2017 consiste na articulação dos meios necessários
para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso
dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e busca o
aperfeiçoamento:

I - dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;

11 - dos critérios de regionalização das políticas públicas; e

111 - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2014-2017.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Administração definir os prazos, as
diretrizes e as orientações técnicas compíernentares para a gestão do PPA 2014-
2017.

Art. 12. O Poder Executivo encaminhará ao Poder legislativo relatório anual de
avaliação do Plano, que conterá:

I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a
elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias
verificadas entre os valores previstos e os realizados;

11 - situação, por Programa, dos Indicadores, Objetivos e Metas;

Art. 13. O Poder Executivo promoverá a adoção de mecanismos de estímulo à
cooperação federativa com vistas à produção, ao intercâmbio e à disseminação de
informações para subsidiar a gestão das políticas públicas.



CAPíTULO V

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 14. Para fins de atendimento ao disposto no § 10 do art. 167 da Constituição
Federal, o investimento plurianual, para o período de 2014 a 2017, está incluído no
Valor Global dos Programas.

Parágrafo único. A lei orçamentária anual e seus anexos detalharão os
investimentos de que trata o caput, para o ano de sua vigência.

Art. 15. A revisão do PPA será realizada:

I - pela Secretaria de Administração a qualquer tempo, para a atualização das
informações relativas:

a) aos Indicadores dos Programas;

b) aos Valores de Referência para a individualização de Empreendimentos como
Iniciativas;

c) aos Órgãos Responsáveis por Objetivos;

d) às Iniciativas sem financiamento orçamentário;

e) às Metas de caráter qualitativo, cuja implementação não impacte a execução da
despesa orçamentária;

f) às Metas de caráter quantitativo sem financiamento orçamentário; e

g) à data de início, à data de término e ao custo total dos Empreendimentos
Indiv.idualizadoscomo Iniciativas;

11- por meio de projeto de lei de revisão nos casos em que seja necessário:

a) criar ou excluir Programa ou alterar a sua redação;

b) criar ou excluir Objetivo ou alterar a sua redação; e

c) criar ou excluir Metas e Iniciativas, ou alterar a vinculação destas com as ações
orçamentárias.

§ 10As atualizações de que trata o inciso I serão informadas à Câmara Municipal.



§ 20 O projeto de lei de revisão que inclua ou modifique Programa Temático ou
Objetivo deverá conter os respectivos atributos e observar a não superposição com
a programação já existente no PPA 2014-2017.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor em 01/01/2014.

São João do Araguaia (Pai),30 de agosto de 2013

v;Q ~etJ/f{iw"twJ?~
OÃO NETO ALVES MARTINS

efeito Municipal de São João do Araguaia



1- INTRODUÇÃO

o recente ciclo de desenvolvimento brasileiro vem sendo impulsionado por
políticas públicas que combinam a forte participação do Estado nos investimentos
econômicos, com fins de promover a redução das desigualdades sociais. Essas
pollticas têm um elemento comum: a recuperação da capacidade do Estado de
planejar e agir, visando, sobretudo, garantir os direitos aos que mais precisam.

A estratégia de aprofundamento desse cenário - que vai do amparo às
populações excluídas à modernização e dinamização da economia - requer um
Estado indutor e promotor das mudanças, a partir de políticas públicas construídas
por meio do diálogo social e do pacto federativo.

No cenário atual, no qual o planejamento e a gestão do murucrpio são
processos que exigem um diagnóstico global e continuado da realidade local, que
acompanhe e interprete a dinâmica municipal em seus diversos aspectos social,
econômico e ambiental, a informação desagregada é de fundamental importância
para planejadores e gestores de um modo geral.

Neste contexto, as escolhas e os arranjos construídos para ajustar a
administração pública ao novo estágio do processo de desenvolvimento sustentável
e orientá-lo para redução das desigualdades socioeconômicas inter-regionais,
conduziram à adoção de uma nova metodologia no planejamento das ações
públicas.

Com isso, a estrutura e a linguagem do planejamento foram alteradas em
função da implantação de um processo mais sistêmico, mais consistente e mais
sinérgico, envolvendo todas as unidades federadas brasileiras. tendo como objetivo
final o atingimento de metas físicas capazes de expressar as necessidades de
atendimento das populações locais. no que tange às suas perspectivas de evolução
social e qualidade de vida.

o Plano Plurianual faz parte da política de descentralização da administração
pública brasileira. e foi estatuído pelo artigo 165 da Constituição Federal, e
regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998. É um plano de médio
prazo, que estabelece as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem seguidos pelos
Governos (federal, estadual e municipal), ao longo de um período de quatro anos.

Como já vem acontecendo nas administrações municipais. a partir da vigência
da Constituição de 1988. a cada início de mandato os Prefeitos municipais eleitos
têm a obrigação de elaborar os seus respectivos Planos Plurianuais, cuja vigência
inicia no segundo ano de mandato, após a eleição. e vai até o primeiro ano do
mandato do gestor seguinte.

A adoção do PPA visa. além de reduzir casuísmos na aplicação das verbas
públicas - tanto daquelas provenientes dos repasses obrigatórios, como as
decorrentes da arrecadação de recursos próprios do município - profissionalizar a
gestão municipal e legitimar as ações decorrentes da prestação de serviços à



população, que por sua vez envolve a aquisição de bens e serviços pela Prefeitura
Municipal.

A fundamentação do PPA de São Sebastião da Boa Vista, está de acordo
com as seguintes diretrizes, pactuadas nos documentos com base nos quais foram
selecionadas, como sendo: Diagnóstico da situação Município; Programa de
Governo do Candidato Eleito; e as Estratégias de desenvolvimento dos PPAs
Federal e Estadual.

Nele estão contidos os Macrodesafios, os Programas, Projetos e as ações, a
serem desenvolvidos pelos Poderes Executivo e Legislativo do Município, as fontes
de financiamento e a programação por unidade executora, classificada por função
programática (Lei 4.320 de 17 de março de 1964), assim como a previsão
orçamentária global para o período de 2014 a 2017.

Os programas possuem objetivos gerais discriminados, públicos-alvo,
informações financeiras e indicadores com as respectivas metas. E para serem
realizados se subdividem em um conjunto articulado de ações, configuradas como
projetos ou atividades, que visam proporcionar um bem ou serviço para atendimento
das demandas da sociedade.

Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro
poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou em lei que autorize a sua
inclusão.

Cada ação, no seu período de execução, será avaliada através das metas,
em termos de realização das obras e serviços. Para esse fim, foram relacionadas
com indicadores e suas respectivas unidades de medida. Logo, cada ação
governamental estará necessariamente associada a um produto, de modo que seja
possível, no decorrer de sua execução, promover o acompanhamento de cada etapa
atingida, conferindo se o planejamento foi bem sucedido ou não. Esse controle
permitirá que o plano seja reajustado anualmente, de modo a aprimorar sua
execução.

É sob essa égide que nasce o PPA 2014-2017, do Município de SãOJoão do
Araguaia, estruturado a partir da dimensão estratégica que enseja a formatação de
Programas, Projetos e Atividades a serem implantados pelo setor público, nos quais
estão contidos os desafios e os compromissos do governo municipal, assumidos
para a gestão do Prefeito eleito nas eleições municipais de 2012, João Neto Alves
Martins.

-----



2 • HISTÓRICO DO MUNIClplO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

São João do Araguaiaé um Município brasileiro do estado do Pará. Tem esse
nome em alusão ao Rio Araguaia, que banha parte do município. Na verdade, a
sede do município fica no rio Tocantins, alguns quilômetros após a confluência deste
último com o Rio Araguaia. Localiza-se a uma latitude 05<>21'30" sul e a
uma longitude 48°47'29" oeste, estando a uma altitude de 99 metros. Sua população
estimada em 2012 era de 13.293 habitantes. Possui uma área de 1301,739 krn-.

A ORIGEM histórica do município de São João do Araguaia, situado sudeste do
estado do Pará, na zona fisiográfica do itacaiunas, data de 1779, quando o
Governador Capitão-General José de Nápoles Tello de Meneses, determinou a
fundação de um lugar que se localizasse à margem esquerda do rio Tocantins. O
objetivo da iniciativa era facilitar a colonização da região.

Nas proximidades do local escolhido, que denominou-se São Bernardo da
Pederneira, existia um mocambo chefiado por Maria Aranha, donde foi construída a
povoação primitiva de São João do Araguaia. Esse fato ocorreu logo após a
coexistência pacífica dos habitantes dos dois núcleos populacionais que, com isso,
atraiu a sujeição do Governo.

Em 1870, foram fundados, também, na região, um novo povoado com o nome de
Alcobaça e um pequeno fortim à beira do rio Tocantins, sob a inovação de Nossa
Senhora de Nazaré.

Dez anos depois, seguindo a mesma idéia de colonizar o alto Tocantins. o
Governador e Capitão-General Francisco de Souza Coutinho, organizou uma
expedição mercantil comandada pelo Cabo Tomaz de Souza. para estabelecer
comunicação com o Estado de Goiás. O êxito alcançado acarretou o surgimento de
ouras expedições, incentivando assim, o intercâmbio comercial entre o Pará e Goiás.
com isso, em 1797, o alferes Joaquim José Maximino para lá se dirigiu e, após,
reconstruir o forte de Nossa Senhora de Nazaré, reuniu a população de Alcobaça e
São Bernardo e fundou o registro de Itaboca, mais tarde transferido para a margem
esquerda do Tocantins, entre o Seco do Bacabal e a Praia do Tição. Nessa ocasião
passou a chamar-se São João do Araguaia, por ter-se à vista, o rio Araguaia.

A povoação definitiva desse registro, formou-se em 1850, quando após à criação de,
uma colônia militar na região, o tenente Constâncio Dias Martins, acompanhado de
uma parte das praças e famílias da Colônia Santa Teresa e do Frei Manoel Procópio
do Coração de Maria, mudou-se para São João do Araguaia.

Em 1901, a localidade adquiriu categoria de povoado, e, em 1908, foi elevada a Vila
e Município. Entretanto, em 1922, veio a ser anexado ao município de Marabá, por
ocasião de sua extinção. Essa situação perdurou até 1961 quando através da Lei nO
000/00 foi emancipado sendo entretanto efetivamente instalado o município apenas
em 1962, quando dali desanexou-se para emancipar-se política e
administrativamente, em definitivo.

Gentílico: são-joanense
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São João do Araguaia para São João da Ponta alterado, pela lei estadual nO2116,
de 01-111922.São João da Ponta para São João do Araguaia alterado, pelo decreto...
lei estadual nO3131, de31-10-1938.

Economia

A economia de São João sempre teve forte ligação com o extrativismo vegetal,
sobretudo a extração de Caucho e Castanha do Pará. Atualmente, contudo diversas
há atividades econômicas que compõem o produto interno bruto do município, em
destaque, a atividade agropecuária, a extração e industrialização da madeira, a
produção de carvão vegetal, o comércio e os serviços.
Extrativismo vegetal e mineral.
Nos primórdios do povoado de São João, o florescimento da economia local foi dada
pelo extrativismo, principalmente porquê a sede do município situa-se como um
entroncamento fluvial entre os rios Araguaia e Tocantins. Os principais produtos
extraídos e comercializados eram o caucho, a castanha do pará e a andiroba.

A extração do caucho que foi um dos grandes sustentáculos do município até o
início da década de 1960, declinado vertiginosamente até se extinguir na década de
1990. A extração e comercialização da castanha do pará e da andiroba até o fim da
década de 1980 foram os principais produtos agrícolas produzidos por São João,
perdendo participação para a agropecuária desde a década de 1990. A extração e
comercialização da castanha ainda permanecem como atividade econômica do
municlpio, mas não figura mais como um ator principal do desenvolvimento
econômico de São João.

A extração de gemas minerais nas rochas do leito do Rio Tocantins também foram
importantes atividades econômicas do município da década de 1910 até a década
de 1940. Eram principalmente encontradas rochas de diamante nos garimpos no
leito do Tocantins.

Atividade agropecuária, carvão vegetal e indústria madeireira.
O município de São João sofreu um forte impacto socioeconômico com a abertura
da Rodovia Transamazônica. Com a abertura da rodovia em meados da década de
1970, o município teve toda a sua cadeia produtiva modificada, passando de uma
localidade que tinha sua vida econômica focada basicamente no extrativismo, para
ser um dos municípios integrantes da "Fronteira agrícola amazônica".
A agropecuária é responsável hoje por grande parte da composição do PIS
municipal. As principais atividades desenvolvidas no território de São João são a
criação e o abate de bovinos, a produção leiteira, a criação e o abate de aves, a
produção e o beneficiamento de grãos (arroz,feijão e milho), a produção
de mandioca e a produção de hortaliças.



A indústria madeireira foi uma atividade de grande importância para São João"
sobretudo durante as décadas de 1980 e 1990. A extração e industrialização da ,
madeira trouxeram grandes dividendos econômicos para o município, contudo,
provocou um passivo ambiental muito grande a São João, pois derrubava extensas.
áreas de floresta' nativa. As indústrias do setor madeireiro foram gradualmente sendo,
fechadas, por trabalharem de forma irregular. Hoje restam algumas poucas,
indústrias madeireiras em funcionamento, operando a rigor da lei, de forma regular.

A produção de carvão vegetal é uma atividade econômica que ganhou expressão no
município recentemente. O carvão vegetal começou a ser produzido em São João '
no início da década de 1990, crescendo sua produção muito rapidamente No
entanto a atividade trazia, assim como a indústria madeireira, um grande passivo
ambiental para o município, pois desflorestava grandes áreas de floresta para ser,
produzido. Por força de lei as indústrias carvoeiras e as siderúrgicas sediadas em
Marabá (que demandam o carvão), foram obrigadas a modificar seu modelo de
produção, investindo em reflorestamento e produção de carvão através do coco da
palmeira babacu.

4 - VISÃO DE FUTURO

Cada município precisa planejar o seu futuro, se houver a pretensão dos seus
gestores de promover o desenvolvimento socioeconômico e o bem-estar dos seus
habitantes, em bases econômicas, ecológicas e culturais sustentáveis.

Para tanto, há que se considerar que o elemento agregador de toda a
sociedade é uma definição clara e pactuada do rumo a seguir (diretrizes), além dos
objetivos e metas a serem atingidos numa escala temporal aceitável, para que os
fins colimados não se percam num futuro distante, considerado como inatingível.

Essa percepção do saber físico como construção humana constitui-se
condição necessária, mesmo que não suficiente, para que se promova a consciência
de uma responsabilidade social e ética. Nesse sentido, deve ser considerado o
desenvolvimento da capacidade de se preocupar com o todo social e com a
cidadania. Isso significa, por exemplo, reconhecer-se cidadão participante, tomando
conhecimento das formas de abastecimento de água e fornecimento das demandas
de prestação de serviços e de implantação de infraestruturas necessários ao
conforto e à segurança dos cidadãos e cidadãs integrantes de uma sociedade.

Planejar é, então, antecipar o futuro, segundo sua vocação, para que sejam
desenvolvidas ações coerentes com a potencialidade vocacional de cada território,
que pode ser turística, cultural, histórica, natural, científica, industrial ou de diversas
outras naturezas. Assim, torna-se também fundamental, como opção metodológica
do planejamento, agregar os atores sociais do município nesse processo de
imaginar o futuro que desejamos, para que a escolha de rumos tenha unidade e seja
bem-sucedida ao longo dos anos.



É óbvio que, ao imaginarmos o futuro que desejamos para nós mesmos e
nossos descendentes, temos que seguir regras, obedecer às leis, atentar para a
disponibilidade dos meios que irão propiciar a pavimentação do caminho a seguir e a
viabilização dos objetivos que esperamos atingir, sem esquecer as nossas i

experiências e vivências, individuais e coletivas, que darão o suporte para a escolha
dos objetivos e a melhor forma de chegar lá.

o diagnóstico resultante desse trabalho compreende a visão de futuro dos
atores sociais do Sul do Pará, inclusive de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, e define os .
projetos estratégicos para o período de 2014 a 2017 que contribuirão para que o
Território Rural do SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ seja um lugar onde se
harmonizem Desenvolvimento Social e Econômico e Equilíbrio Ambiental.

Em síntese, a visão de futuro registrada pelos atores sociais que
representaram suas comunidades, para a região do Pará, onde está SÃO JOÃO DO
ARAGUAIA, foi A seguinte:

"O Território da Cidadania do SUDESTE DO ESTADO DO PARA se
apresenta como uma região em que as comunidades rurais, povos originários e:
tradicionais não conviverão mais com o analfabetismo, a violência, a fome e'
adquirirão melhor qualidade de vida, traduzida em melhoria dos níveis de:
escolaridade, com todas as crianças, jovens e adultos na escola pública de
qualidade; de saúde, pois o atendimento público será completo, de alta qualidade,
gratuito e universal; de renda e segurança alimentar e de habitação digna para todos
e todas.

No Território não haverá mais a desigualdade social, de gênero e de raça. O
princípio básico de igualdade será a regra número um.

Com a conscientização da população, sobre a importância da relação
harmoniosa entre atividade humana e os ecossistemas, haverá maior uso racional
dos recursos naturais. Dessa forma, será garantida a qualidade do meio-ambiente
para o benefício também das futuras gerações".

Esse registro, com a devida ressalva de ter sido efetuado em um passado
recente, para um perlodo ainda não totalmente superado, pela sua amplitude, pode
se reproduzir ainda como real, pelos próximos quatro anos em que deverá viger o
atual PPA, não havendo, por esse motivo, razão para superá-lo. No entanto, à
medida que forem se cumprindo as ações e atingidos os objetivos, a médio prazo,
sempre estará aberta a possibilidade de alterá-lo.



5 -MACRODESAFIOS

o planejamento das ações do PPA foi elaborado tendo como uma de suas
diretrizes o estabelecimento de macrodesafios:

I - Criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do Município em
bases ambientalmente sustentáveis, objetivando a melhoria da qualidade de vida da
população;

11- Investir recursos públicos em programas de saneamento básico e
infraestrutura urbanística, como forma de prevenir a incidência de morbidades e
proporcionar mais conforto à população municipal;

111- Atuar no combate à fome e à desigualdade social, promovendo a inclusão
socioeconômica das unidades familiares mais carentes, através da ampliação de
programas específicos;

IV - Interagir com outros Municípios, com o Estado e a União, na capacitação
de recursos humanos, na elaboração e execução de programas que beneficiem o
município de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, e na captação de recursos públicos para
financiamento das ações previstas neste PPA;

V - Garantir a Educação Infantil e o Ensino Fundamental de qualidade, a
todos os munícipes em idade escolar e aos adultos que não tiveram acesso ao
Ensino Fundamental.

VI - Garantir o direito ao acesso à habitação às populações de baixa renda;

VII - Atender às necessidades básicas dos quilombolas do Município,
respeitando as competências hierárquicas, os valores e as tradições dessas
comunidades étnicas;

VIII - Melhorar o atendimento público, através da implantação da reforma
administrativa e da modernização dos órgãos e departamentos da Prefeitura
Municipal;

IX - Atuar na saúde pública de forma preventiva e curativa, ampliando a
capacidade de atendimento e promovendo a capacitação do quadro de
trabalhadores municipais do setor;

X - Promover o aumento da arrecadação de recursos próprios da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, através da atualização da legislação,
modernização do sistema com a informatização da arrecadação dos tributos
municipais e controle das despesas, além de implantação da Nota Fiscal Eletrônica.



6 - ESTRATÉGIAS OU POLíTICAS ASSOCIADAS AOS MACRODESAFIOS

Dados estatísticos municipais evidenciam que existe uma parcela significativa.
da população municipal que está na linha de pobreza e este é o principa(
macrodesafio a ser enfrentado pela administração municipal: Criar oportunidades de
emprego e geração de renda para a elevação da renda familiar.

As estratégias para a superação desses macrodesafios envolvem ações,
integradas que transcendem a esfera do poder municipal, como é o caso do, .
reordenamento agrário. Porém, dentro da responsabilidade municipal, as ações a
serem continuadas e implementadas para a criação de novos empregos estão
associadas ao programa Minha Casa Minha Vida, na área da construção civil, ao
fomento da produção agropecuária e da produção pesqueira, mas uma atenção
especial deverá ser dispensada pelo Poder Público Municipal, à verticalização da'
produção do açaí.

Muitos indicadores SOCiaiS,em função do nível de pobreza, ainda estão
aquém dos recomendados pelas organizações internacionais, na saúde, na
educação e na assistência social. Quebrar esse ciclo de condicionamento aos atores
superiores, que limitam as oportunidades de desenvolvimento municipal através do
bloqueio de recursos financeiros para a implantação de projetos mais ambiciosos em
investimentos sociais, é um dos paradigmas desta administração e uma bandeira de
luta a ser desfraldada em favor da superação da pobreza no município de SÃ0
JOAO DO ARAGUAIA. A estratégia a ser desenvolvida para atingir esse objetivo
começa com a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal, passa pela eficiência
na arrecadação de tributos municipais e alcança os Governos Estadual e Federal,
sem negligenciar a iniciativa privada, na formação de parcerias e na captação de
recursos específicos, para o financiamento de projetos de alto impacto na economia
municipal.

Com essas fontes de financiamento e cooperação, o município pretende:

• Ampliar o acesso à saúde, à assistência social, à educação, à
cultura e ao esporte e lazer;

• Promover novo modelo econômico, mais sustentável do ponto de
vista ambiental, através da adoção de novas tecnologias mais intensivas em
capital e menos extensivas em relação aos recursos naturais com fomento à
geração de emprego, trabalho e renda;

• Erradicar o analfabetismo real e funcional, particularmente nas faixas
etárias mais baixas;

• Propiciar a segurança e a integridade dos cidadãos através de
parcerias entre esferas de governo e da sociedade civil organizada;

• Promover o acesso à terra e à moradia, ao saneamento e ao
ordenamento do espaço urbano com vistas ao melhoramento dos índices de
qualidade de vida e a garantia de mobilidade e acessibilidade aos
equipamentos e serviços públicos;

• Garantir a qualidade dos serviços públicos com eficácia, eficiência e
efetividade, estimulando o controle social; e



•

•
•

•••••••
•
••
•••

• Estabelecer uma política de valorização do servidor municip$l; ;
estimulando a sua qualificação, com ênfase para o atendimento das ~
necessidades críticas da administração municipal, ao tempo em que se :
promove a avaliaçao de desempenho nas funções por meio da meritocracia. "o;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO 11- Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino 2014/2017
Constituição Federal- Artigo 212 - Emenda Constitucional nO.14 de 12/09/1996

R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO VALOR

RECEITAS 2013 2014 2015 2016 2017
IMPOSTOSPRÓPRIOS~A) 408.040 401.185 433.280 471.842 495.434

IPTU 61.040 60.015 64.816 70.584 74.114
IRRF 98.000 96.354 104.062 113.323 118.990
ITBI 93.000 91.438 98.753 107.542 112.919ISS 156.000 153.379 165.650 180.392 189.412
RECEITADA DíVIDAATIVA, MULTA, JUROS SffRIBUTOS

TRANSFERÊNCIASDO ESTAoO ~B) 3.802.875 3.738.987 4.038.106 4.397.497 4.621.536
Transferência FinanceiraLC n· 87/96 32.000 31.462 33.979 37.004 40.297
COTAPARTE DO IPVA (Art.158,CF/1998) 60.340 59.326 64.072 69.775 75.985
COTAPARTEDO ICMS {Art.158, CF/1998~ 3.710.535 3.648.198 3.940.054 4.290.719 4.505.255

TRANSFERÊNCIASDA UNIÃO {C) 7.428.458 7.303.660 7.887.953 8.589.027 9.023.698
IPI.EXP- DEDUÇÃOPARAO FUNDEF (Art.159, CF/1998) 99.800 98.123 105.973 114.451 124.637
COTAPARTEDO FPM (Art. 159,CF/1998) 7.310.458 7.187.642 7.762.654 8.453.530 8.876.206
ITR (Art.158, CF/1998) 6.200 6.096 6.584 7.169 7.743
10CS/OURO (Art.153, Par.5·, CF/1998~ 12.000 11.798 12.742 13.876 15.111

TRANSFERÊNCIADOFUNoEF {O) 8.989.501 8.838.477 9.545.556 10.395.110 10.914.866
Dedu~ões ~ara o FUNoEF {F) 2.069.415 2.034.649 2.197.421 2.373.214 2.584.430

FPM- DEDUÇÃOPARAO FUNDES 1.533.985 1.508.214 1.628.871 1.759.181 1.915.748
IPI.EXP- DEDUÇAOPARAO FUNDES 19.960 19.625 21.195 22.890 24.927
LCW 87/96 - DEDUÇÃOPARAO FUNDES 6.400 6.292 6.796 7.340 7.993
ICMS- DEDUÇÃOPARAO FUNDES 509.070 500.518 54Q.~!?~ ...R.a3.8.04.. ..635.162._ .. .._-- ._-- .... '-.,,- ..,....."~. ---

- Valor Mínimo a A~lica ...=·{25%X A+B+C) + (O • F~ 9.ã29.929 . . '9:664:786 ....._....
10.437.969 11.386.487 11.865.602
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
PLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LíQUIDA 2014/2017

DESPESAS DESPESAS LIQUIDAS
2013 2014 2015 2016 2017

Pessoal e Encargos Sociais ( A ) 13.647.353 13.418.077 14.491.524 15.781.269 16.570.333
DESPESAS LIQUIDA TOTAL (D) 13.647.353 13.418.077 14.491.524 15.781.269 16.570.333
RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( E ) 28.385.466 27.908.590 30.141.277 32.843.628 34.393.254
DESPESA LIQUIDA TOTAL I RCL ( F ) = ( DJ I ( E ) 48% 48% 48% 48% 48%

R$ milhares

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura
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Governo Municipal de São João do Araguaia

PPA 1014-1011 - Detalnalento
rodos os progralas página: 001

ÓRGÃO: lO - FUNDEB
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 10,01 - FUNDES

Função: II - Educação

Subfunção: l61 - Ensino Fundalental

prograla: 0011 - Educação Básica COI gualidade e universalizada
Garantir educação pÚblica de qualidade a todos; Adequação das unidades escolares COlO espaços próprios
de ula educação para o desenvolvi.ento das capacidades e potencialidades do aluno; Adguirir recursos
pedagógicos de apoio à pesquisa e à leitura para as oioliotecas escolares e para a oioíioteca púolica
lunicipal; valor1zar e 1ncentivar a forlação continuada para professores da Rede Municipal de Ensino;
Gara~t1r ~Ia.educação para.a e.an~ipação social e cidadã da pesso~, instrujndo.cQm ética ~ valor~s
loralS proprlos das convençoes SOClalS ~ulana; SUp'erar as barrelras arqultetonlcas e atltudlnalS
próprias do ensino tradicional; Garantir a inclusão ~e alunos COI necessidades educacionais especiais
nas escolas, tendo acesso a ula educação púolica e de gualidade; Garantir o forneci.ento cont1nuo da
Merenda escolar, buscar alpliar o atendimento, alplia-lo e Melhorar a qualidade, e ainda, buscar
desenvolver tre1nalento e cap'acitação de lerendeiras (05); Dar continuidade ao processo de manutenção
do Transporte Escolar, buscanao alpliar a frota COI vista a ~arantir o acesso a todo o alunado da Rede
Nunici~al de Ensino Básico; Fortalecer a participação dos conselhos e grupos sociais com vista a
garant1r a participação da sociedade organizada na educação lunicipal e incluslve garantir a proloção
àe ações de ilplantação do Conselho Municipal de Educação; Elabora~ão coletiva e participativa do
plano Municipal da Educação; Garantir ula educação para a elancipação social e cidadã, instruindo com
ériça e valores .orais próprios das convenções d~ vida social dQ .u~içípio; Educar para a vida e sem
llmltes para o de~envolv1leQto do aluno, 1ncl~slve el relação a pratl~a do Esporte e ~azer, passo a
passo COI a Educaçao~ Aproprlar do Esporte COlO lnstrulento de desenvolvllento das capacIdades lotoras
e de sociabilidade aos alunos da Rede ~unicipal de Ensino; Desenvolver a educação pelo esporte, tendo
COlO referência atividaaes que visem a elancipação ciaadã; oportunizar ~ através do esporte, atividades
onQe.o educando possa desenvolver suas cOlpetências, alIando saúoe, lazer e educação; e, demais
at1v1dades correlatas,

Ação: 0016 - Costrução, Alpliação Reforla e ~anutenção e unidades Escolares -FUNDE8

Unidade de medida: %

RegjãQ . Quant, 1014 Quant, 201) Quant, lO16 Quant. lO!NunlCl plo 100 100 100 lOn
Quantidade por ano ... 100 100 100 100Valor por ano ..,.,... 1.000,000,00 1.080.000,00 1,166,400,00 1.no. 000 ,00

Totais""""",: Quantidade 400 valor 4.466.400,00

Ação: 00J7 - Aquisição do Transporte Escolar FUNDES

Unidade de .edida: %



Pará PPA 1014-1011 - Detalhalento
Governo Municipal de São João do Araguaia Todos os progralas página: 001

ÓRGÃO: lO - FUNDES
UNIDADE OR~ANENTÁRIA: 20,01 - FUNDES

RegjãQ , Quant, 2014 Quant, 101) Quant, 2016NunlCl plo 100 100 100
Quantidade por ano", 100 100 100va1ar por ano"""" LOOO,OOO,OO 1,000,000,00 1,000,000,00
Totais""""",: Quantidade 400 valor 4,000,000,00

Quant, 20ll
100

100
1.000,000,00

Ação: 00J8 - Manutenção do Ensino Fundaleota1 40% Zona Rural

unidade de ledida: %

RegjãQ , Quant, 2014 Quant, 101) Quant, 1016NunlCl pl0 100 100 100
Quantidade por ano", 100 100 100valor por ano",,,,,, 200,000,00 116,000,00 l)O,OOO,OO
Totais."",,,,,,: Quantidade 400 valor 946,000,00

Quant, 2011
100

100
180,000,00

Ação: 00J9 - Manutenção do Ensino Fundalental 40% Zona Urbana
unidade de medida: %

RegjãQ , Quant, 1Ol4 Quant. 20H Quant, 1016 Quant. 2011,-- MunlCl plo 100 100 100 100
Quantidade por ano.,. 100 100 100 100Va 1or por ano"""" m,ooo,OO m,ooo,OO 160.000,00 no, 000,00
Totais.""."",: Quantidade 400 valor 1.OH. 000,00

Ação: 0040 - Cursos de capacitação de professores,

unidade de ledida: %

RegjãQ , Quant. 2014 Quant, 20B Quant, 2016 Quant, 2017- NunlClplo 100 100 100 100
Quantidade por ano .., 100 100 100 100Va lor por ano ..""" ,0,000,00 ,0,000,00 ,0,000,00 10,000,00
Totais .."", '" ,: Quantidade 400 valor 200,000,00

Ação: 0041 - valorização dos Profissonais do Magistério Fund,60%Zona urbana



Pará
Governo Municipal de São João do Araguaia PPA 101~-1011 - Detalnalento

Todos 05 progralas página : OOj

ÓRGÃO: 20 - FUNOEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20,01 - FUNDES

Unidade de ledida: %

Regjàq . Quant, 2014
Nunwplo 100

Quantidade por ano", 100
valor por ano"""" 2,000,000,00

Quant. 20H
100

100
U60,000,OO

Quant. 2016
100

100
2.m.~00,oO

Quant. 2011
m
100

2,4H.440,OO
Totais""".",,: Quantidade 400 valor 8.942,240,00

A~ào: 0041 - valoriza~ào do Profissional do Magistério Fund, 60% Zona Rural

Unidade de ledida: %

Regj:ãg . Quant, 2014
Munlcl plo 100

Quantidade por ano... 100
valor por ano"""" UJ8,477,OO
Totais" ..""",: Quantidade 400

TOTAL DO PROGRAMA: valor 2014
7.838,477,00

Quant. 20H Quant. 2016 Quant. 2017100 100 100
100 100 100J,m.m,oo 4.210,910,00 UJU26,OO

va lor lUOU~9,OO

valor 201) valor 2016 valor 20178,m.m,oo U30.110,OO 9,804.866,00

subfu~ão:· 36, - Educação Infantil

Prograla: 0011 - Educação Básica COI Qualidade e universalizada

Garantir educação púfilica de qualidade a todos; Adequação das unidades escolares COlO espaços próprios
de ula educação para o desenvolvilento das capacidades e potencialidades do aluno; Adguirir recursos
pedagógicos de apoio à pesquisa e à leitura para as bibliotecas escolares e para a biblioteca pibllta
municipal; ValorIzar e Incentivar a formação continuada para professores da Rede Municipal de Ensino;
Gara~tlr ~Ia.educação para _a elançipação social e cidadã da pesso., instrujndo.cQI ética ~ va!or~s
loralS proprlOS das convençoes socIaIs hUlana; 5u~erar as barreIras arQultetonlcas e atltudlnals
próprias do ensino tradicional; Garantir a inclusáo ~e alunos COI necessidades educacionais especia~5
nas escolas, tendo acesso a ula educação pública e de qualidade; Garantir o forneci.ento contInuo da
Merenda escolar, buscar a.pliar o atendilento, alplia-lo e lelhorar a qualidade, e ainda, buscar
desenvolver trelna.ento e cap'acitação de lerendeiras (os); Dar continuidade ao processo de lanutençào
do Transporte Escolar, buscan~o alpliar a frota COI vista a garantir o acesso a todo o aJunado da Rede
Municipal de Ensino Básico; Fortalecer a participa~ào dos conselhos e grupos sociais com vista a
garantIr a participação da sociedade organizada na educação lunicipal e inclUSIve garantir a proleçàó
de ações de ilplantação do Conselho Municipal de Educação; Elaboração coletiva e participativa do
plano Nunicipal da Educação; Garantir ula educação para a elancipação social e cidadã, instruindo com
ética e valores morais próprios das convenções da vida social do lunicípio; Educar para a vida e sei



Pará
Governo Municipal de 5~o Jo~o do Araguaia
=

PPA 2014-2017 - Detalhalento
Todos os progralas

Página: 004

;

lilites para o desenvolvilento do aluno, inclusi~ el relaçlo Iprltiça do Esporte e (azer, passo a
passo COI a Educação' Apropriar do Esporte COlO instrulento de desenvolvl.ento dªs capacIdades lotaras
e de soeiabiIidade los aIunos da Rede NunieipaI de Ensino; oesenvo Iver a educaçao peIo esport~, .tendo
Cala referência atividades Que visei a elancipaçlQ cidadl; oportunizar, atraves do esport~, at,vldad~s
onde o educando possa desenvolver suas cOlpetenclas, alIando sauoe, lazer e educaçao; e, delalsatividades correlatas.

ÓRGÃO: 20 - FUNDES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.01 - FUNDES

;;::

Ação: 004J - Manutenção do Ensino Infantil Adl 40%

Unidade de .edida: %

RegjãQ . Quant. 2014
MunlClplo 100

Quantidade por ano... 100
valor por ano." ..". HO.OOO,OO

Totais ....... ",,: Quantidade

Quant. 201)
100

100
260.00UO

Quant. 2016
100

100
m,OOUO

Quant, 2017
100

100
290.000,00

400 valor 1.080.000,00

Ação: 0044 - valorização do profissonaldo ~agistério Infantil 60%

Unidade de ledida: %

Regjàq .
Quant, 2014 Quant, 2015 Quant, 2016

NunlClplO
100 100 100Quantidade por ano",
100 100 100

valor por ano." ,.". )00.000,00 500.000,00 500.000,00Totais" "" ..".: Quantidade 400 valor 2.000,000,00

"

Quant, 2017
100

100
500,000,00

TOTAL DO PROGRAMA: valor 2014
7)0.000,00 Va lar 20B

160,000,00 valor 2016
780,000,00 valor 2011

m,OOO,OO
5ubfunç~_: 366 - Educaç~o de Jovens e Adu I tos

progra.a: 0011 - Educação Básica co. "ualidade e universalizada

Garantir educaçlo pútilica de Qualidade a todos; AdeQuaçlo das unidades escolares COlO espaços próprios
dedulª ~ducaçlo para o desenvolvilento das capacidades e potencialidades do aluno; Adquirir recurSOI
pe ª9Q9lcos de apoio Ipesquisa e Ileitura para as bibliotecas escolares e para a biblioteca pública
Ilnlclpal; valorIzar e Incentivar a (or.açlo continuada para professores da Rede Nunicipal de Ensioo;
Gara~tlr u.a educaçlo para a e.ancipaçlo social e cidadl da pessoa, iostruiodo co. ética e valores
"fa

15
próprios das ""enções soeiaIS hUla,,; SURera r as barre iras arQu itetõn icas e atitudiolil

p"przas do ensiOU tradiciaoaI; Garanti r a ineluslo ~e aIunos COl necessidades educac iunais espeeil i5



Pará
Gover Municipal de são João do Araguaia PPA 2014-2011 - Detalha.ento

Todos os progralas
página : 00)

ÓRGÃO: 20 - FUNDES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.01 - FUNDES

nas escolas, tendo acesso a uma educação pública e de ~uaJidade; Garantir o forneci.ento contínuo da
Merenda escolar, Duscar alpliar o atendiMento, a.plia-lo e lelhorar a qualidade, e ainda, DU5car
desenvolver trelnalento e capacitafão de lerendeiras (os); Dar continuidade ao processo de manutenção
do Transporte Escolar, buscando alp iar a frota COI vista a garantir o acesso a todo o alunado da Rede
Municipal de Ensino Básico; Fortalecer a participação dos conselhos e grupos sociais com vista a
garantIr a participação da sociedade organizada na educação lunicipal e inClUSIve garantir a proloção
àe ações de ilplantação do Conselho Municipal de Educação; Elaboração coletiva e participativa do
plano MuniCipal da Educação; Garantir ula educação para a e.ancipação social e cidadã, instruindo com
~tica e valores lorais próprios das convenções da vida social do lunicipio; Educar para a vida e sem
lilites para o desenvolvllento do aluno, lnclusive el relação à prática do Esporte e lazer, passo a
passo COI a Educação~ Apropriar do Esporte COlO instrulento de desenvolvilento das cdfacidades lotoras
e de sociabilidade '05 alunos da Rede lunicipal de Ensino; Desenvolver a educação pe o esporte, tendo
COlO referência atividades que vise. a elancipação cidadã; Oportunizar, através do esporte I atividades
on~e.o educando possa desenvolver suas cOlpetincias, allando saúde, lazer e educação; e, delaisatIVIdades correlatas.

A ão: 004~ - Manutenção do progra.a de Educação Jovens e Adutos 40%

Unidade de ledida: %

RegjãQ . Quant. 2014 Quant, 20B Quant. 2016MunlClplo
100 100 100Quantidade por ano". 100 100 100valor por ano"""" 100,000,00 108,000,00 11),000,00

Totais""".",,: Quantidade 400 valor 44J.000,OO

AÇ'o: 0046 - valorização Profisonal do Magist~rio EJA 60%

Unidade de ledida: %

Regjãg . Quant. 2014 Quant. 201) Quant. 2016
_. . MunlclplO

100 100 100Quantidade por ano,., 100 100 IDOvalor por ano ........ 200.000,00 208.000,00 220.000,00
Totais ........ ".: Quantidade 400 valor 878,000100

TOTAL DO PROGRAMA: valor 2014 Va lor 2015 valor 2016JOO,OOO,OO H6,OOO,OO m,ooo,OO

Quant. 2017
100

100
lLO.OOO,OO

Quant. 2017
160

100
HO.OOO,OO

VaIor 2017m.000, oe
TOTAL DA·UH ADE ORÇAMENTÁRIA: valor 2014

8.888,477,00 Valor 2015
9.m.H6,OO valor 2016

10.4H.110,00 valor 20V
10.964.866,00

---



Para PPA 2014-2011 - DetaJnalentoGO~ no ~unicipal de São João do Ara~uaia Todos os progralas

I ÓRGÃO: Z3 - Fundo Municipal De Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.07 - Assistencia Social

Página: 006

I
I

Funç~ : 08 - Assistência Social

su~ unção: 111 - Adlinistração Geral

p1 grama: OOlJ - Assistência Social cal valorização do Cidadão

Desenvolver e avaliar todo o processo relacionado ás Atividades adlinistrativas da unidade
orçalentária cal vista a execução das ações sociais da rede p6blicaluniCipal de ASSistência Social,I garantindo a lanutenção perlanente do processo adlinistrativo, de planejalento, execuçáo e avaliaráo

' das Ações de Politicas p6blicas de ASSIstência Social no Município, a funciona,ilidade dos Conselfios
I relaCIonados a Assistência Social do Nunicípío, condicionado atendilento ao cidadáo cala UI todo,

sobre tudo aqueles de laior carência; Assistência Social (fstrutura físíca): Praiaver ações de
estruturaçáo física, aquisiçáo de equlpalentos e lateriais perlanente, tanglveis, inclUSive de
ínforlátíca, de lodo a possibilitar o atendilento ,elhorado e alpliar a todos os cidadáos do

: lunicípio, rodendo essa oelanda ser ou náo desenvolvida el parcerias co, órgáos dos governos fstadual
I e/ou Federa; PrOlover selinários e palestras, bel COlO, eventos de capacltafào técnica com vista a
' qualifícar os profissionais da Rede MunIcipal ~ ~Iíticas de Assistência Socia , podendo essa delanda

ser Ou náo desenvolvidas el parcerias cal órgáos dos governos fstadual e/ou federal; AssistinciaI Social (proteçáo Socíal BáSica): Dar continuidade ao processo de Potencialização a Rede de Proteção
I Social Básica, prolovendo a estruturaçáo física, adquirindo equipalentos e lateriais perlanentes,
' inclusive, de inforlática, COI vista a possibilItar o atendilento no prograla, de faria lelhorlda e

alpliada podendo essa de.anda ser ou náo desenvolvida el parcerias cal órgãos dos governos fstadual
e/ou federal; Assistência Social (proteçáo e Socializaçáo oa falília): Prolover ações de atendiltnto
psíquico SOCIal, encalinhalento para a rede pública e sacio-assistencIal, cal vista à capacitaçáo das

I falI lias, cOlbate ao sub-regiItro, podendo essa deunda ser ou náo desenvo Ivida 11 parcems COl
I órgãos dos governos fstadual e/ou feoeral; Assistência Social (Inclusão produtiva): Desenvolver ações
I que objetivei a autonolia do processo de BPf por ,eio de açoes cOlplelentares de prOlação e inclusão

social, possibilitando a concessao de benefícios eventuaís e elergenciais el razao de continglncias
relativas a situações de vulnerabilidade telporária, podendo es~a !elanda Ser ou não dese~volvida eo
parcerIas cal orgaos dos governos fstadual elou federal; AssIstencla SOCIal (Valorlzaçao do ser):
Prolaver ações socio-educatIVaS COI fali! ias, idOlOS, crianças e javens, bel COlO, co. ado Iescentes e
ainda, cal fa,Í]ias 11 situaçáo de vuInerabl Iidade 50riaI, atmes de ofirinas, reuniões, atividades
esportiv1s, culturail, lazer, brjnquedoteca, terapia ocupacional, dentre outras, poden~o !SS! d",!dIo
ser ou nao desenvolvloa el parcerIas cal orgaos dos governos fstaoual e/ou federal; AssIstencI! SocIIIli (proteção [special): Prolover atendilento às falIlias e. situação de violação de direitos e
contingências, condicionar atendilento a outras situações de riscos ou violação de direitos COl

I r~ I ação às fe~soas idosas, ÇOI defici~nci a, lUIheres vítllas de vio 1ênciai podendo essa.de~an9a ser,ou
nao desenvo vlda el parcenas COI orgaos dos governos Estadual e/ou Federal; Asslstenm SDCJa~
(frradicação do Trabalho Infantil): Prolover o desenvolvilento do plano iunlcipal do ,Traballl
lntantil, cal vista a execução, e lonitoralento io, P~Tl, exeçuçõe~ de ações sóciQ-educatlvas para
rnanças e adoIescentes eI at lVl dldes COl vIsta a dI IInuer a 10(1den(Ja do traba Iho Infant I I, podendp
essa dmnda ser ou não desenvo Ivida el parcerias COl órgãos dos governos fstadua I e/ou federa I,Delais atividades correlatas. .

I

Açã~: 0084 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Sociali



par! PPA 1014-1017 - oetalhalento
GOV~ no Municipal de 5~0 Jo~o do Araguaia Todos os progralas

I

subir n~ão: 241 - Assistência ao Idoso

I 6RGAO: 2J - Fundo Municipal De ASsistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: n07 - Assistencia Social

Página: 007

I

Unidade de .edida: %
Regjãq , Quant, 2014 Quant, 201) Quant. 2016 Quant, 2017
MunlClplO

100 100 100 100Quantidade por ano", 100 100 100 100
I valor por ano ..,...., m,ooo,OO 460,000,00 470,000,00 480,000,00

I

Totais""""",: Quantidade 400 va lor 1.860,000,00

I
TOTAL DO PROGRAMA: valor 20H valor 20B valor 2016 valor 2011450,000,00 460,000,00 470,000,00 480,000,00

pro~rala: 0013 - Assistência Social COI valorizaçio do Cidadio

I Oesenvolver e avaliar todo o processo relacionado ás Atividades adlinistrativas da unidade
I orçale~tária COI vist~ a e,ecuçio das ações sociais.da reie públicaluniCipal de Assis~incia Soçia),

garantIndo a lanutençao perlanente do processo adllnlstratlvo, de plane3a,ento, e,ecuçao e avalla,!o
das Ações de Politicas Públicas de Asslstincia Social no iunicipio, a funcionaoilidade dos conselhos
relaCIonados á Assistincia Social ~ iunicipio, condicionado atendi lento ao cidadio COlO UI todO,
sobre tudo_aqu~l~s de .aior carência; Assistência Social (fstrutura Fisica): .Prol~ver ações de
estruturaçao flslca, aqulslçao de equTpalentos e laterTals perlanente, tanglvels, TnclusTve- de
inforlática, de lodo a ~ossibilitar o atendi.ento ,elhorado e alpliar a todos os cidadios do
luniCipio, podendo essa de.anda ser ou nio desenvolvida el parcerias COI órgios dos governos fstadual
e/ou Federal; Prolover SIIinários e palestras, bel COlO, eventos de capaCltafâo técnica com vÍ'sr-aa
qualificar os profissionais da Rede MunIcipal de Políticas de Assistência Socia , podendo essa delandá
ser ou nio desenvolvidas el parcerias co. órgãos dos governos fstadual elou Federal; Assistência
Social (proteçio Social Básica): Dar continuidade ao processo de Potencializaçio à Rede de Proteçio
social.Básica,.proloyendo a estruturaçáo fisiça, adquirind~ equipalentos e lateriais per,anentes,
IncluSIve, de Infor,atlca, COI vIsta a pOSSIbIlItar o atendIlento no prograla, de forla lelhorada'e
alpllada podendo essa delanda ser ou não desenvolvida el parcerias COI ;rg;os dos governos Estadual
elou Federa I; Assistincia Social (proteçio e Soeialilaçio da Falília): PrOlover ações de atendÍlenta
~siq,ico SOCIal, encalinhalento para a rede pública e socio-assistencTal, COI vista i capacitaçio da,
falllias, cOlbate ao sub-registro, ~odendo essa delanda ser o, nio ,esenvolvida el parcerIas co.
órgios dos governos fstad,a1 elou Federa1; ASS istineia SoeiaI (Inelusáo Produt iva): Omnvo IVIr aWis
que objetivei a autonolia do processo de iPF por leio de ações cOlplelentares de proloção e incl,siD
soeiaL pmi biIitªndo a concessio. ie benefici~s.!VIntua i5 e elergenei ai5 " razaº de cont inginci.tS
reIat IVaS a Sltuaçoes de vu1nerabl 11dade tllpora na, ~odendo essa demda ser ou nao desenvolVIda "
parceri as COl órgaos dos governos fsradua1 e/ou Federa I; Ass istênc ia SociaI (Va1orizaçio do Ser).:
Prolover ações socio-ed,catlvas COI falilias, idosos, crianças e jovens, bel COlO, COI adolesçentes e
ainda, COI fuí) ias li 5ituaçio de vo1nerabllidade soeiaI, atraves de ofieinas, reun ioes, atm dades
esporti vas, cuIturais, 1szer , brinquedo tm, terap ia ocupaciona1, dentre outras, podendo ~ssa deliqdl
ser o, nio desenvolvida el parcerias COI órgaos dos governos fstad,al elou federal; ASSIstençla.Soclal
(proteçio fspecial): prOlover atendilento às falllias el situaçio de violaçáo de dIreItos e

i

I

i

I
I
I

I
I



I
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Parál PPA /014-1017 - DitaIhalentoGover o Municipal de São João do Araguaia Todos os progralas

I ÓRGio: II - fundo Municipal Oe Assistência Social
i UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: n07 • Assistencia Social

Página: 008

~ção: 0098 - Apoio ao Idosos e Deficientes

unidade de ledida: %

Regjàq . Quant. lOl~
MunlClplO 100
Quantidade por ano... 100
Valor por ano........ ~O.OOO,OO

contingências, condicionar atendi.ento a outras situarões de riscos ou violaçao de direitos COI
relação as f~ssoas idosas, co. deficiência, lulheres vítllas de violência, podendo essa demanda ser ou
não delenvº vida el parcerias ÇOI órgaos dos governos ~stadual e/ou Federal; jssistência Social
(Errad!carao dO,Trabalho Infa~tll): PrQlover o desenvolvllento io Piano, Mun!c!pal do ,Trabalho
Infantil, COI vista a execuçao e lonltoralento do PETI, execuroes de açoes soclo-educatlvas par,
crianras e adolescentes el atividades COI vista a dilinuir a incidencia do trabalho infantil, podeodo
essa delanda ser ou não desenvolvida el parcerias COI órgaos dos governos Estadual e/ou federal;Delais atividades correlatas.

Quant. 201~ Quant. 2016
100 100

100 100
4,.000,00 )).000,00

Quant. 20r?
100

100
óO.OOO,OOTotais..." ......: Quantidade 400

valor 200.000,00

i

I
Va lor lOH
4).000,00

valor lOH
~O,OOO,OO Va lor 2016

H.OOO,OO
..

valor 2~11
60.000;0~

TOTAL DO PROGRAMA:

subf~ ·Jo: 243 '''Assistênciaà Criança e ao Adolescente

progrl la: 0013 - Assistência Social COI valorização do Cidadão

Oesenvolver e avaliar todo o processo relacionado ás Atividades adlinistrativas da unidadeI orr",ntári a COl vista a execuçáo das ações sociai5 da rede públicmn icipa I de Assistência Soc raI,
garantindo a lanuteoção p~rl!nente do proçeslo adlinistrativQ"d~ planejal~nto"e!ecução e avaliaráoI das Açoes de Polltlcas Publicas de ASSlstenela SOCial no MunlClplo, a funclonaollldade dos (onselfios
relaCionados á Assistência Social ~ iunicipio, condicionado atendi.ento ao cidadão [0'0 o. todo,I sobre tudo,aqu~l~s de !aior carência; Assistência Social (Estrutura fisica): ,ProlQver ações de

' estruturaçao flslea, aqulslçao de eqUlpalentos e laterlalS perlanente, tanglvels, InclUSive d!
inforlática, de lodo a ROssibilitar o atendilento lelhorado e alpliar a todos os cidadãos do

: mi cipio, podendo essa ~",nda ser ou não desenvo Ivida .. parcerias eOl órgãos dos governos Estad" I
' e/ou federal; Prolover selinários e palestras, b.. COlO, eventos de capacitarão técnica com vista.a

qualificar os profissionais da Rede iunlcipal de politicas de Assistência Socia , podendo essa delanda
ser,ou nao delenvo IVidas ,e! parcerias co, 9rgãos dos governos EstadulI ~/ou,feleraI; Ass isrêlCja
Sona I(proteçao Sona I Bas ICa): Dar euntInUIdade ao processo de Potenna lizaçao a Rede de Prot.eçII
Social Básica, prOlovendo a estruturação fisica, adquirindo equipalentos e .ateriais perlanentes,
incIusive, de infollática, COI vista a possibiIItlr o atendilento no prograu, de foroa "IhOlida ,
a.pliada podendo essa de.anda ser ou n,o desenvolvida e. garceri,s co. ;rg,os dos_governos ESt,do,1
e/ou Federalj Assistência Social (proteção e Socializaçáo aa Falília): Prolover açoes de atendll8nto
psiquico SOCial, encalinhalento para a rede pública e socio-assistenclal, COI vista à capacitaç'o das

. ----I· .
I
I

I
[

------



Pará PPA 1014-1011 - DetalnalentoGove no Municipal de são João do Araguaia Todos os progralas

I

I

ÓRGÃO: 23 - Fundo Municipal De Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.07 - Assistencia Social

Página: 009

falilias, cOlbate ao sOb-registro, podendo essa delanda ser 00 nio desenvolvida e. parcerilSfcoI
órgãos,dos governos fst!doal e/o, feieral; Assistência Social (lnclosáo prodotiva): Dese~volv" a~~s
que,ob]etlVe! a ,a'tonom do pr~cesso de BPf.por lero de lçoes cOlplel~n\ares de prOloçao e,rnçllsao
SOCla I, possrbr liundo a concessao de benefrCJOs eventoars e mrgencrar s el mao de contrngenoas
relativas a sitoações de volnerabilidade telporária, podendo essa delanda ser 00 não desenvolvida el
parcerias COI órgaos dos gOvernos fstadoal elo, feieral; Assistência social (valorização do ser):
Prolover ações socio-educatrvas COI falilias, idosos, crianças e jovens, bel COlO, COI adolescentes e
ainda, COI falilias el sit,ação de v,lnerabrlidade social, atraves de oficinas, reunióes, atividades
esportivas, coltorais, lazer, brinqoedoteca, terapia ocopacional, dentre o'tras, podendo essa delanda
ser 00 náo desenvolviaa el parcerias COI órgaos dos governos fstadoal e/oo federal; AsSistência Social
(proteçáo fspecial): Prolover atendi lento às falllias el sitoaçáo de violaçáo de direitos, c
contingências, condicionar atendilento a ootras sitoaçóes de riscos 00 violação de direitos co.
relação às ressoas idosas, COI deficiência, .ulheres vítllas de violência, podendo essa delanda ser ou
não desenvo vida el rarcerias co. órgãos dos governos Estadual e/ou Federal; ASsistência Social
(Erradicação do Traba ho Infantil): Prolover o desenvolvilento do plano j,nrcipal do Trabalho
Infantil, COI vista i execoçio e lonitoralento do PfTl, execoções de ações sócio-edocativas para
crianças e adolescentes el atividades COI vista a dilinuir a incidencia do trabalho infantil, podendo
essa delanda ser ou nio desenvolvida el parcerias COI órgãos dos governos Estadual e/oo federal;De.ais atividades correlatas.

r ão: 0087 - Nanutenção do Conselho Tutelar

unidade de ledida: %

Regjàq ,
Quant. 2014 Quant. 2015 Quant. 2016 Quant. 2017

Nunlclplo
100 100 100 100I Quantidade por ano ... 100 100 100 100

valor por ano ........ 80.000,00 8UOO,OO 88.000,00 90,000,00
I

Totais ........... : Quantidade 400 va lar J4 3.000,00

1A~ o: 0100 - Manutençáo das Atividades do fondo da Criança e do Adolescente
I Unidade de fedida: %

.
,
I Regjãg ,

Quant. 2014 Quant. 2015 Quant. 2016 Quant. 2017--I ~U/llCl.P1O
100 100 100 100I Quantidade por ano ... 100 100 100 100I

Valor por ano ........ 30.000,00 31. 000,00 32.000,00 B. 000,00Totais ........... : Quantidade 400 va lor 126.000,00I ~~~

I TOTAL 00 PROGRAMA: valor 1014 V.lor 1015 valor 1016 Valor 1011
110.000,00 116.000,00 120.000,00 1ZJ.OOO"OO~II----------------------------------------------------~_.I

I
'--')""

I

I



[,

Pará PPA l014-2011 - oetal~alento
Gove o Municipal de São João do Araguaia Todos os progralas

ÓRGÃO: 2J - Fundo Municipal De Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2J,01 - Assistencia Social

Página: 010

5~1função: 244 - Assistência Co.unitária

I

Pfpg rm: 001l - Assistência SoeiaI COI valorização do ridadão ,

I Desenvolver e avaliar todo o processo relacionado ás Atividades adlinistrativas da unIdadeI orça.entária com vista a execução das ações sociais da rede públicalunicipal de Assistência Social,
garantindo a lanutenção perlanente do processo adlinistrativo, de planeja.entol execução e avaliação

I àas Ações de políticas Públicas de AssIstência Social no Município, a funcionaoilidade dos Conselnos
relacionados à Assistência Social do Nunicipio, condicionado atendilento ao cidadão COlO UI todo,
sobre tudo aqueles de .aior carência; Assistência Social (Estrutura Física): Prolqver ações de
estruturação física, aquisição de equlpa.entos e lateriais per.anente, tanglveis, 1nclus1ve de
infor.ática, de lodo a p'ossibilitar o atendilento lelhorado e a.pliar a todos os cidadàos do
lunicipio, podendo essa de,a~d! ser ou não desenvolvida e. parcerias co. órgãos_dos,governos Es~aduai
e/ou Federal; PrOlover sellnarlOS e palestras, bel co.o, eventos de capacltafao tecnlca cal V1)ta a
qualificar os profissionais da Rede MunIcipal de Políticas de Assistência Socia , podendo essa delanda
ser ou não desenvolvidas em parcerias co. órgãos dos governos Estadual e/ou Federal; Assistência
Social (Proteção Social Bãsica): Dar continuidade ao processo de Potencialização à Rede de Proteção
Social Básica, prOlovendo a estruturação fisica, adquirindo equipalentos e lateriais perlanentes,
inelusive, de inforláti ca, COI vista a poss ibihtar o atendi.ento no progr ala, de fOrla .e Ihorada II a'pliada podendo essa delanda ser ou não desenvolvida el parcerias COI órgãos dos oovernos Estadual

' e/ou federal; Assistência Social (proteção e Socialização ia falilia): Prolover açõés de atendilento
ºsíqüico soc1al, enca.inhllento para a rede pública e socio-assistenc1al, co. vista ã capacitação das
fal1lias, co.bate ao sub-registro, Rodendo essa de.anda ser Oü não oesenvolvida el parcerias COI
órgãos dos governos Estadual e/ou feieral; Assistência Social (Inclusão Produtiva): Desenvolver,açõls
que objetivem a autonomia do processo de 8PF por leio de ações cOlplelentares de promoção e inclusão
soeia J, possibiIitando a concessão de bene.fícios eventuais e emgenci ais el razao de (ont ingências
reIarivas a situações de vuInerab iIidade te.porá ria, Rodendo essa aeunda ser ou não desenvoIvilia 11
parcerias co. órg.os dos governos Estadu.1 elou federal; Assistênci. Social (valorização dn'ser):
Prolover ações socio-educatlvas com famílias, idosos, crianças e jovens, ~e. COlO, COI adolescentes e
ainda,,COI faliIias, fi situação, de vuInerabllidade social" atraves de oficinas, reuniões, atividades
esport"ls, cuIturall, lazer, bq nquedo t~ca, terapIa ocup,o onaI, dentre outras, podenio ~ssa á!la~da
ser ou nao desenvolvlUa em parcerm com orgaos dos governos EstaouaJ elou Federal; AsslstenCld Socla.l
(proteção Especial): pro.over atendi.ento às falllias el situação de violação de direitos' e
contingências, condicionar .tendilento a outras situações de riscos ou violação de direitos COI
relação às ressoas idosas, COI deficiência, lulheres vítllas de violência, podendo essa demanda ser ou
não desenvo vida el parcerias COII órgãos dos governos Estadual e/ou Federal i Assistência Soc-ia1
(E rradicação do TrabaIho In fantiJ): Prolover o dmnvo Ivi.ento do plano Nun1cipaI do Trab.1ho
Infantil, COI vista à execução e lonitoralento do PETI, execuções de ações sócio-edüc.tivas para
cri.nças e adolescentes e. atividades co. vista a dilinuir a incidencia do trabalho inf.ntil, podendo
essa,delandl ser ou não desenvolvida el parcerias COI órgãos dos governos Estadual e/o. fede;,l);De.alS atIVIdades correlatas, .

AÇ~: 008) - Apoio a Entidades Comunitárias e Assistenciais

Unidade de medida: %

RegjãQ .
MunlClplO Quant, 2014

100 Quant, lOH
100

Quant, 2016
100

Quant, lfl17
100,

j
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Pará
PPA 1014-1011 - Detalha.ento

Página: 011

Gove o Municipal de são João do Araguaia
Todos os progra.asI

ÓRGÃO: 23 - Fundo NunicifaJ De Assistência Social
UNIDADE OR(ANENTÁRIA: 2 .07 - Assistencia Social

Quantidade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano ........ 20.000,00 1l.000,00 nooo,oo lUOO,eOTotais ........... : Quantidade 400 valor 89.000,00

Ação: 0086 - Assistência a Gestantes

unidade de ledida: %

I
Regjãq . Quant, 2014 Quant, 20B Quant, 2016 Quant. 2011
Nunlclplo

100 100 100 100Quantidade por ano." 100 100 100 100
1 . valor por ano"""" 50.000,00 52.000,00 H .000,00 H,OOO,OOTotais ...,."", ,; Quantidade 400 valor 115.000,00

ção: 0088 - Plantão Social Cal Atendilento a Pessoas Carentes

unidade de .edida: %

Regjãç , Quant, 2014 Quant, 2015 Quant. 2016 Quant, 2017
NunlClplo

100 100 100 100Quantidade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano.""". 20.000,00 22.000,00 25,000,00 28.000,00I Totais".".".,,: Quantidade 400 valor 9UOO,00I

A o: 0089 - Distribuição de Cestas Básicas

Unidade de .edida: %

Regjãq , Quant, 2014 Quant. 20B Quant. 2016 Quant, 2017
.. MunlClplO

100 100 100 -IDO
I

Quantidade por ano", 100 100 100 100
Va)or por ano" " " " 50.000,00 55.000,00 58.000,00 60,000,00Totais"".,." ..: Quantidade 400 valor 223.000,00I

Açlr aa9a· Operacio,alizaçlo do progra.a Bolsa falilia
Unidade de ledida: %

+ RegjãQ , Quant. 2014
Quant. 2015 Quant. 2016 Quant, 2017

. NUOlClplO 100
100 100 100,

I

I
I



parál
PPA 2014-1011 - DetalnalentoGover o ~uni(ipal de são João do Araguaia

Todos os progralas
Página: OllI

ÓRGÃO: 2J - Fundo Nunici~al De Assistência Social
UNIDADE ORÇANENTÁRIA: 2 .07 - Assistencia Social

Quantidade por ano... 100 100 100 100
valor por ano ........ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Totais ........... : Quantidade 400 valor 40.000,00

Ação: 0091 - operacionalização do progra.a do IGO/BF

unidade de ledida: %
RegjãQ . Quant. 2014 Quant. 2015 Quant. 2016 Quant. 2017
Nunlclplo

100 100 100 100Quantidade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano ........ 66.000,00 68.000,00 70.000,00 7).000,00Totais ........... : Quantidade 400 valor m.ooo,OO

; ção: 009l - Operacionalização do Programa projel

Unidade de .edida: %
RegjãQ . Quant. 2014 Quant. 201) Quant. 2016 Quant. 2017
NunlC1plO

100 100 100 iDOQuantidade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano ........ 140.000,00 14).000,00 1)0.000,00 m.ooo,OOTotais ........... : Quantidade 400 valor 590.000,00I

AI ·0: 0093 - operacionalização do Prograla de Alta e Média COlplexidade
I Unidade de ledida: %

Regjàq . Quant. 2014 Quant. 20B Quant. 2016 Quant. lO!l
NunlClplo

100 100 100 ··100Quantidade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano ........ 50.000,00 H.OOO,OO 58.000,00 60.000,00Totai s ........... : Quantidade 400 valor 223.000,00

AÇj : 0094 . Oper'CionaJizaçáo do Prograla do lGD SUAS

Unidade de ledida: %

Regjàq . Quant. 2014 Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 2011
MunlC1pl0

100 100 100 100



Pará
PPA 2014-2017 - Oetalhalento

Página: OB

Governo Municipal de São João do Araguaia
Todos os progralas

ÓRGÃO: 23 - Fundo Nunicifal De Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2 ,07 - Assistencia Social

Quantidade por ano", 100 100 100 100
valor por ano.." .." ~O,OOO,OO H,OOO,OO )8,000,00 60,000,00,Totais""" "",: Quantidade 400 valor 223,000,00!

Ação: 009) - operacionalizaçáo da Erradicação do Trabalho Infantil _ PETI

Unidade de .edida: %

Regjáq . Quant, 2014 Quant. 20H Quant, 2016 Quant, 2017
NunlClplo

100 100 100 . 100Quantidade por ano", 100 100 100 100
valor por ano ..""" 93,000,00 9),000,00 100,000,00 10),000,00Totais""""",: Quantidade 400 valor m.ooo,OO

r ção: 0096 - Operacionalização do progma do CREAS

Unidade de ledida: %

Regjáq . Quant. 2014 Quant, 20H Quant. 2016 Quant. 2017
I MunlCl PlO

100 100 100 IDO
I

I Quantidade por ano ... 100 100 100 100

I

Va I or por ano"""" 16).000,00 170.000,00 17),000,00 180.000,00J Totais ..."." ...: Quantidade 400 valor 690.000,00

A{ o: 0097 - operacicnaJização do Pograla CRAS VolanteI

f Unidade de .edida: I

Reg]aq . Quant. 2014 Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 2011
.... NunlClplO

100 100 100 100Quantidade por ano ... 100 100 100 100
: Va lor por ano" ...." 20.000,00 n .000,00 2).000,00 28.000,00
I

Totais ...,....... : Quantidade
valor

,
400 9UOO,OO1

Açãr' 0099 - Campanha Educativa de COlbate a Violência Contra a Mulher
Unidade de ledida: %

Regjãq . Quant. 2014 Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 2017
"-1 .MunlClplO

100 100 100 100

I
i



I

,

Para
PPA lOl~-l017- Detalna.entoGOv~ no Municipal de São João do Araguaia

rodos os progralas
Página: 014

,

ÓRGÃO: 1J - Fundo Nunici~al De Assistência Social
j

t
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2 ,07 - Assistencia Social

I Quantidade por ano, ,. 100 100 100 100
,

valor por ano ...." .. JO,OOO,OO 31.000,00 H.OOO,OO 13.000,00

,
I

Totais ........ ".: Quantidade 400 valor 126.000,00
,

TOTAL DO PROGRAMA: valor 1014 Valor 20B valor 2016 valor,:20177640000,00 802.000,00 m.ooo,OO 87óoOUO,OO
!

,
Funç1 99 - Reserva de Contingência

I

Sub( ~nção: 999 - Reserva de Contingência

"

prq rala: ~~~~ - Reserva de Contingência,
I

lição: 012~ - Reserva de Contingência

Unidade de .edida: %

I Regjã9 . Quant. 2014 Quant. lOH Quant. 2016 Quant. MIl
t MunlClplo

100 100 100 100I Quantidade por anoo" 100 100 IDO 100
--, valor por anooo o00 o., JZOoOOO,OO J4UOO,OO m.ooo,OO m, )68-,'00
,
, I Totaiso. o...0"": Quantidade 400 va lor 1.4H0168,OO

--,

o

,-
TOTAL DO PROGRAMA: valor 2014 valor 2015 valor 2016 valor 2017320.000,00 345.600,00 377.000,00 190.5&&',OO' I,

TOTAL DA U~IDADE ORÇAMENTÁRIA: Valor 2014 valor 2015 Valor 20H valor ,1~111.684.000,00 1.768,600,00 1.861.000,00 1.929.)68,00I
,

,i
i

-

,
,
I

__ o o __ •



Pará PPA 2014-2011 - Detalha.entoGove~ o Municipal de São João do Araguaia Todos os progrms

ÓRGÃO: 28 - Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28,28 . Câ.ara Municipal

página: 015,.

Funçâo .01 . Legislativa

5U~junção: OH - Ação legislativa,

Prp rala: 0001 - Legislativo Intinerante e participativo

i Garantir a perlanente lanutençao do processo adlinistrativo, bel COlO, financeiro e da elecução
: orçalentário do Poder legislativo lunlcipal, processalento da despesa COI pessoal e encargos sociais
' viabilizar atividades relacionadas ao protocolo de .atéria de interesse do Poder ExecutivQ e da

sociedade COlO UI todo; PrOlover açoes de controle Interno da Corte e quando necessário for jonto ao
Poder Executivo lunicipal; prolover açoes de publicação do Poder legislaitivo Cal vista a c'lprir o

" que preconiza a Legislaçà e lanter a sociedade inforladada; e, Detais atividades correlatas,

:~ ão: 0001 . Aquisiçào de Equipa.entos para o legislativo Municipal

Unidade de .edida: %
.1 RegjãQ . Quant, 2014 Quant, 201) Quant, 2016 Quant, ,t017

MunlClplo
100 100 100 100

. ,

-
Quantidade por ano", 100 100 100 100: valor por ano"."", 31.496,00 34,01),00 3U16,00 39,4g~;06I Totais""""",: Quantidade 400 valor 141.961,00

AÇ o: 0002 . Manutençào do legislativo Municipal
,
,Unidade de ledida: %

RegjâQ , Quant, 2014 Quant, 2015 Quant, 2016 Quant, 2017
" Nunlcl~lo

100 100 100 'l~O

1

Quantidade por ano", 100 100 100 100
valor por ano"""" 750,000,00 810,000,00 882,090,00 926,195,00Totais,."""",: Quantidade 400 valor 3,368,W,OO

Açã(: 0004 - Encargos co. Publicidade

'"'r'
i Unidade de ledida: %

....Regiã9 , Quant. 2014 Quant, 2015 Quant, 2016 Quant, 2011
..- ..MUnJC1P1O

100 100 100 ·lOn.
,



Pará PPA 1~14-1~11- oetalhalento
Gove no Municipal de São João do Araguaia Todos os progralas

Página: 016
ÓRGÃO: 28 - càlara Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28,28 - Càlara Municipal

Quantidade por ano", 100 100 100valor por ano ...... " H,OOO,OO lUOO,OO 17,642,00
Totais""""",: Quantidade 400 valor 67,m,OO

TOTAL 00 PROGRA~A: valor 2014 Valor 20H valor 2016796,496,00 860,W,OO 936.708,00

100
18,524,00

valor 2017
984,199,00

Sub unção: 124 - Controle Interno

Pr~grala: 0001 - legislativo Intinerante e participativo

Garantir a perlanente lanDtençâo do processo adlinistrati,o, bel COlO, financeiro e da e,ecDçio
orçalentário do Poder legislativo Munlcipal, frocessa.ento da despesa COI pessoal e encargos sociais

'. viabilizar atividades relacionadas ao protoco o de latéria de interesse do Poder Executivo:e da
sociedade COlO DI todo; Prolover ações de controle Interno da Corte e qDando necessário for junto ao
Poder Ixecutivo Nunicipal; Prolo,er ações de pDblicaçâo do Poder legislaitivo COI ,ista a cDlprir o
que preconiza a legislaçã e manter a sociedade inforladada; e, Demais atividades correlatas,

)ção: 0003 - Manutenção do Controle Interno do legislativo

unidade de ledida: %

,Regjãq , Quant, 2014 Quant, 20H Quant, 2016 Quant, 2011
~unlCJ plo

100 100 100 100
- -- ~

..Quantidade por ano", 100 100 100 100
Valor por ano"""" 8,000,00 8,640,00 9,409,00 9,88e~OOTotais""""" ,: Quantidade 400 valor J),929,OO-

..TOTAL 00 PROGRAMA: valor 1014 valor 201) Valor 2016 Va lor '}Oll8,000,00 8,640,00 9,409,00 9,880',00

= I
TOTAL DA .~ IDADE ORÇAMENTÁRIA: Valor 2014 Va lor 20B valor 2016 valor 1017804.496,00 868,m,OO 946,117,00 994,079,00



Pará
Gove no Municipal de São João do Araguaia PPA 1014-1017 - Detalhalento

Todos os progralas
Página: 017

ÓRGÃO: 29 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29.29 - Gabinete do Prefeito

Funçã : 04 - Adlinistração

Su função: 122 - Adlinistraçào Geral

PrDgrala: 0002 - Adlinistração intergrada e cal participação Social

Garantir a lanutençao do procedi.ento financeiro relacionado ao .o,i.ento bancário de paga.ento e
recebi.entos; Garantir a lanutençào do processo de organizaçào sistelática dos atos da gestào
lunicipal, relacionados à fol~a de paga.ento e encargos sociais de tornar de ficil acesso e
entendilento todo o processo adlinistratiYo, el todas as unidades orça.entárias da Ad,inistraçào
Municipal, e ainda aqueles que relacionados for aos gastos públicos. .

~ção: 000) - Nanutençào do Gabinete do Prefeito

Unidade de ledida: %

Regjàç . Quant. 20H Quant. 201) Quant. 2016 Quant. 1017
MunlclplO

100 100 100 100Quantidade por ano... 100 100 100 100
valor por ano ........ 800.000,00 864.000,00 940.896,00 987.940,00Totais ........... : Quantidade 400 valor U92.836,00

A ào: 0006 - Encargos cal Publicidade e Calpanhas Educativas

,Unidade de .edida: %

Regiã9 . Quant. 2014 Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 2017
NUnJC1.plO

100 100 100 tOaQuantidade por ano ... 100 100 100 100
Valor por ano ........ 80.000,00 86.400,00 94.000,00 98.800,00Totais ........... : Quantidade 400 valor m.100,OO

Açã : 0007 - Manutenção da Controladoria

unidade de .edida: %

-Regjãç . Quant. 2014 Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 2017
. - MunlclplO

100 100 100 100Quantidade por ano ... 100 100 100 100



pará
PPA l014·l011 . DetalhalenroGove,np Municipal de Sào João do Araguaia

Todos os progra.as
página : 018

ÓRGÃO: 29 - Gabinete do prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29,29 . Gabinete do Prefeito

Va 1or por ano"""" ,0,000,00 ,4,000,00 ,8,806,00 61.746,00Totais""""".: Quantidade 400 valor m,Hl,OO
TOTAL 00 PROGRAMA: Valor 2014 Va lor 2015 valor 2016 valor 2017910,000,00 1.004 ,400,00 1.091.702,00 1.148.480,00

TOTAL A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Valor 2014 Va lor 20B valor 2016 valor 2017930,000,00 1.004,400,00 1.0n 702,00 1.148,486,00



pará PPA lOl~-l011- oetalhalento
Gove no Nunicipal de São João do Araguaia Todos os progra.as

pági na : 019.
ÓRGÃO: 30 - Sec, Nul, de Administração e Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10,10 - Sec, MuI, de Adlinistração e Finanças

Funçá : 04 - Adlinistraçáo

Sulfunção: lZl - planejatento e orçamto

pr grala: 0003 - planeja.ento e Ordena.ento Orça.entário

Garantir a lanutençio do processo de planejalento, elecuçio e avaliaçio de resultados das letas !
Prioridades da Ad.lnistraçio pública Municipal; Garantir a Manutençio do Processo de Estruturaçao
física das Unidades orçalentárias, inclusive cal aquisiçio de equipallntos e lobiliário el geral cal
vista a possibilitar o atendilento de faria alpliada e qualificado; Garantir a lanutençio processo de
Elecuçio, inclusive viabilizando na faria da leI, a publlcaçiO dos gatos do Poder Executivo MunIcipal;
Garantir a lanutençio do processo relacionado a funcionabilidaie do Controle Interno da lestao
lunicipal, cal vista a cUlprir o que dispõe o Art, 74 da constituiçio e delais legislaçio el vIgor;
GarantIr a lanutençio do processo tributaria do lunicípio, desenvolvendo ações voltadas para a
ilpliaçio, eStr~turaçio"divulgaçio e lelhora.ento cOlo.todo; Garantir a fiscalizaçio intensiva nQs
ªontos COlerClalS de atIVIdades lercantls e de prestaçao de servIços COI vIsta a cOlbater a evasao
fiscaI e amntar gradua llente a arrec adaçio tributaria lunicipa1i e, Outras letas que necessariHente
não foral citadas anteriorlente las que indispensáveis a funcionaoilldade da unidade orçalentária,

I~ão: 0016 - Treimento e Capacitação de Recursos Humanos

Unidade de .edida: %

Reg!ã9 , Quant, 2014 Quant, 20B Quant. 2016 Quant. 2017
NunlC1plo

100 100 100 100Quantidade por ano", 100 100 100 100
valor por ano"""" 30,000,00 32,400,00 JUOO,OO 37,000,00

, ,Totais""""" ,; Quantidade 400 valor HUOO,OO

AÇ o: 0017 - Nanutenção da Secretarias de Gestão e planejalento

Unidade de ledida: %

Reg!ã9 , Quant, 2014 Quant. 201~ Quant, 2016 Quant. 1017
'. NU01-Op~o.

100 100 100 ··100Quantidade por ano", 100 100 100 100
valor por ano"""" )0,000,00 ,4,000,00 58,806,00 61.700,00Totai s" " " " " .: Quantidade 400 valor 2l4, 506,00

TOTAL 00 PROGRAMA: Va 1or 2014 Valor 20H valor 2016 valor .201780,000,00 86,400,00 9J,806,OO 9UOO,OO
, .

I
---

--------



Pará PPA 2~1~-2~11- Detalhalento
Gover~,o ~unicipal de São João do Araguaia Todos os progralas

ÓRGÃO: 30 - Seco ~ul. de Adlinistração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30.30 - Seco Nul. de Adlinistração e Finanças

Página: OlO

SUl função: 1Z2 - Adlinistração Geral

pr grala: 0003 - planejalento e Ordenamento Orçalentário

. Garantir a lanutenráo do processo de planejmnto, mcurao e avaliaçáo de resultados das II!tas e
Prioridades da Adllnistraçao púhlica Nunicipal; Garantir a Man.tençao do Processo de [str.turaçio
fisica das unidades orçalentárias, incl.si'e cal aquisiçao de equipalentos e ,ohiliário el geril co,
vista a possihilitar o atendilento de faria aluliada e qualificado; Garantir a lan.tençio processo de
[.ec.çao, incl.si,e ,iahilizando na faria da leI, a puhllcaçáo dos gatos do Poder Executivo I••iclpal;
Gara'fir a la••te.çio do processo relacio.ado a f••cio.ahilid'de do [ontrole I.ter.o d. gestio
lUnicipal, COI vista a cUlprir o que dispõe o Art. 74 da Constituição e dmis legislafão el vigor;
G.r••tlr • ,anute.çio do processo trihutario do lunicipio, desenvolvendo açoes vo t.das para a
"p liaçio, es(r~turaçio,. di" Igaçio e 111hor"fOto co,o.rodo; Garintir a fiica Iizaçio intfOsiVI 005
Dantas como aes de atm dades lercao! Is e de urestaçao de serveÇOS cal V1Sta a calha ter a evasao
fiscal e a.,entar grad.allente a arrecadaráo trih.taria lunicipali e, O.tr.s letas q.e .ecessariale.te
nao ~ral citadas anteriorlente las q.e i.dispensáveis a f••cionaoilld.de da .nidade orçalentária.



Pará . PPA 1014-1017 - DetalnalentoGove no Municipal de São João do Araguaia Todos os programas
=

ÓRGÃO: JO - Seco Nu). de Adlinistraçào e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JO.JO - Seco Mu). de Adlinistração e Finanças

Página: 021,

Quantidade por ano ... 100 100 100valor por ano ...." .. 100.000,00 108.000,00 117.600,00Totais ........... : Quantidade 400 valor 449.100,00

Ação: 0011 - Manutenção a Secretaria de Administração

unidade de ledida: %

Regjã~ . Quant. 2014 Quant. lOH Quant. 2016MunlCJplo
100 100 100Quantidade por ano ... 100 100 100Valor por ano .." .." 800.000,00 814.586,00 940.896,00Totais ........... : Quantidade 400 valor U43.J82,00

100
12JJOO,OO

Quant. 2011
. 100

100
987.9~6,OO

TOTAL DO PROGRAKA: valor 2014
1.010.000,00 valor 2015

1.08U86,00 valor 2016
l.m.796,OO

subfu~ào: 123 - Administração Financeira

prog ala: OOOJ - planejalento e Ordena.ento Orçamentário

Garantir a manutenção do processo de planejamento, execução e avaliação de resultados das Metas e
Prioridades da Adl1nistraçáo pública MuniCipal; Garantir a Manutençáo do Processo de [struturáçáo
fisica das unidades Orçalentárias, inclusive Cal aquisiçáo de equipa.entos e ,obiliário e. geral COI
vista a possibilitar o atendi.ento de for.a a.pliada e qualificado; Garantir a .anutençáo processo dc
Execução, inclusive viabilizando na forla da le1, a publ1cação dos gatos do Poder Executivo Municipal;
Garantir a lanutençáo do processo relacionado a funcionabilidaie do Controle Interno da jiitáa
lunicipaI, [OI vi sta a cu'prir O que dispõe o Art, 74 da Consti tuiçáo e dela is Ieg isIação e. viqo r;
GarantIr a .anutençáa do processo tributaria do lunicipio, desenvolvendo ações voltadas para a
a.pliaçáa, es(ruturaçáo"divulgação e 'elharaJento COlO.todo; Garantir a fiscalizaçáo intensiva nQs
ºontos COlerClalS de atlV1dades mcantls e de prestaçao de serviços com vIsta a combater a ~v-a-sao
fiscal e aUlentar graduallente a arrecadaçáo tributaria lunicipali e, Outras ,etas Que necessaria!ente
náo ~ral citadas anteriorlente las Que indispensáveis a funciona.il1dade da unidade orçalentáriai

.Aç.ã! '-D012 - Pagamento da Divida Interna Contratada

Unidade de medida: %

Regjág . Quant. l014
MunlCJplO 100

Quantidade por ano... 100

Quant. 2015
100

100

Quant. 2016
100

100

Quant. lOl7
100

100



Pará

PPA 2014-2017 - oetalha.entoGovernD Municipal de São João do Araguaia
Todos os progralas

Página: 022
ÓRGÃO: 30 . Sec, MuI, de Ad.inistra~ão e Finanças

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 30,30 - Sec, Nul, de A linistração e Finanças
valor por ano ...."" 600,000,00 648,000,00 70U72,OO 740,956,00

--
Totais""""".: Quantidade 400 valar 2.694,628,00

Ação: 0013 - Manutenção da Secretaria de Finanças

unidade de medida: t
Regjãq ,

Quant, 2014 Quant. 2015 Quant, 2016 Quant, lO17
NunlClplO

100 100 100 100Quantidade por ano",
100 100 100 - 100

valor por ano .." ..., 100,000,00 108,000,00 194,778,00 123JOO,OO
"

Totais"" ..... ,,: Quantidade 400 valor 526,278,00

: ção: 0014 - Contribuição ao INSS-Patronal

Unidade de .edida: %

Regjàq ,
Quant. 2014 Quant, 2015 Quant. 2016 Quant, 2017

MunlClplo
100 100 100 -,100Quantidade por ano."
100 100 100 100

valor por ano""" .. 30,000,00 38,000,00 40,000,00 45.000,00Totais,."" ..,.,: Quantidade 400 valor 1)3,000,00

TOTAL DO PROGRAHA: valor 2014 valor 2015 Valor 2016 valor 2017730.000,00 794,000,00 940.450,00 909,H6;OO
subfu

~ 1l~ E46 • Outros Encargos Especiais

progr~a: 0003 - planejamento e Ordenamento Orçalentário

Garantir a Idnutenção do processo de planejalento, execução e avaliação de resultados das letas e
Prioridades da AdlJnistração pública Nunicipal; Garantir a lanutenção do processo de Estruturação
Física das unidades orça,entárias, inclusive cal aquisição de equipalentos e ,obiliário e. geral COI
vista a possibilitar o atendilento de for.a alpliada e 9ualificado; Garantir a lanutenção processo d,
Execução, incIusive viabilizando na forta da IeJ, a pubIJcação dos gatos do Poder Executivo iun icjpaI;
Garanti r a .anutenção do processo relarionado a funcionabilidade do Contra Ie Interno da lfltão
,unicipal, COl vista a cUlprir o que dispõe o Art, 74 da constituição e deuis legislafão em ~i9ar;
Gara~tlr a lanutenção d, ,processo tributario do lunicipio, desenvolvend9 açQes .v',tadas,Plra ,
a.pIJaça" esrruturaçàO"d!vulgaçào e 111horllento COlO.todo; GarintJr a fJjcalJzaçao JntenSJva n9s
pontos COlerCJalS de atIvIdades lercantJs e de prestaçao de servIços (OI vIsta a co,bater a eidlao



-----------~-----

Pará PPA 1014-1011 - DetalnalentoGover 9 Nunicipal de são João do Araguaia Todos os programas

ÓRGÃO: 30 - Seco Mul. de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: lOJO - Sec. Mu). de Ad.inistração· e Finanças

página : on

Ação: 001) - Contribuição a Pasep

Unidade de ledida: %

Regjãç .
Quant. lO14 Quant. lOH Quant. 2016 Quant. lO11

MunlClplO
100 100 100 100Quantidade por ano .., 100 100 100 100

Valor por ano."."" 2)0.000,00 270.000,00 294.030,00 308.730,00Totais, ..,....... : Quantidade 400 valor 1.122.760,00
,

..TOTAL 00 PROGRAMA: valor 2014 Va 1ar 201) valor 2016 valor 20172íO,000,00 270.000,00 294.030,00 108.730',00
TOTAL DA-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: valor 20H Valor 20H valor 2016 valor 20172,110.000,00 U34.986,OO U63.082,OO 2.612.786,00

fjscal e au!entar gradUalmente a arrecadaçáQ trib~tária lunicipali.e, Outras leras que necessarjmnte
nao foral titadas anteriorlente las que indispensa'eis a funcionaDilidade da unidade orçalentar,a,



Pará PPA 2014-2017 - DetalhalentoGover"o Municipal de São João do Araguaia Todos os prograaas
Página: 024

ÓRGÃO: Jl - Sec,Nul,de planej, e Desenv, Econô.ico
UNIDADE OR(ANENTÁRIA: J1,Jl - Sec,Nul,de Planej, e Desenv, Econô.ico

Funçã(: H - urbani smo I·

sub unção: 4~2- Serviços urbanos

pr grama: 0007 - Desenvolvilento Econô.ico

Estabelecer condições estruturais para a i.plantação de indjstrias n Município COI vista ao
desenvolvilento econôlico do COlérClo e serviços; fOlentar atividades voltadas para potedncialilaçao
da çOlerci alilaÇa0 Ioq I, poss ibiIita~do o mento da produçao, do !lpr~go e da,renda; 9(errar
trelnalento aos elpresarlosl cOlerclantesl produtores ruralS e servlàor PUOllCO no alOlto
adlinistrativol bem COIOI aos servidores cal vista a lelhoria na qualidade do atendimento; Garantir
lanutenção do processo de atendimento da de.anda de beneficia.ento de peixe; Desenvolver ações de
políticas pjblJcas de incentivo para potencialização da produção de carne laturada que poderá ser
co~ercializada possibilitando o au.ento do elprego e da renda dos cidadãos do lunicípio; el outrasatlvldades correlatas, ..

-
~ ~o: 0124 - operaciopnalização das Atividades do Setor de Terras- .

unidade de medida: %

RegjãQ ,
NunlCl plo Quant. 20H

100 Quant. 201) Quant, 2016
100 100

100 100
~~,000100 ~8.000100

Quant, 2017
100

100
60.0eOiOO

Quantidade por ano,.. 100
valor por ano ....,.., ~0.000100

Totais ..,..,..,..: Quantidade 400
valor 22J,000100

TOTAL DO PROGRANA: Va lor 2014
íO,OOOIOO valor 2016

H,OOOIOO
Valor 2017
60,00UO

Função: H., (Qlérci.~ e Servi ços

Subfunç(~: 691 - proloção Comercial

Progral : 0007 . Desenvolvilento [conó,ico ,

[stabeIecer condi ções estmur ais para a i.plantaça. de indúst rias n iunicipi. COl VIsra ,~o
desenvolvi.ento econômico do COlérclo e serviços; FOlentar atividades voltadas para potednClalfl,zaçao
da cOlercializaçio local possibilitando o aUMento da produção I do e.prego e da renda; O @rtar



Pará PPA lOl~-l017- DetaJha.entoGover~q Nunicipal de São João do Araguaia Todos os progralas
Página : 025·

ÓRGÃO: 31 - Sec.Mul.de planejo e Desenv. Econôlico
UNIDADE OR~AMEHTÁRIA: 31.31 - Sec.Mul.de planejo e Desenv. Econôlico

tre in!lento ,aos elpresári os, cale rçi antes, prod,to res "1aise, servi dor p,b!i co no )Ibi to
adllnlstratlvo, bel COIO~ aos servIdores COI vIsta a lelhorla na qualIdade do atendl.ento; G.~antlr
lan~t~nção go processo ,ae atendi lento da d~laryda .de beneficial~nto de peixe; Desenvolver a~õ~s de
pol!t1cas publICas de IncentIvo para potennallZaçao da produçao de carne laturada que podera ser
cOlercializada possibilitando o mento do elprego e da renda dos cidadãos do micípio; e,:outrasatividades correlatas. ,

Ação: 0126 . oesenvolvi.ento das Atividades Afins

unidade de ledida: %

Regjã9 ,
MunlClplO Quant, 2014

100 Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 2011100 100 100
100 100 : 10040.000,00 42.000,00 4).000,00

valor 162.000,00

-.valor 201) valor 2016 valor 201740.000,00 42.00UO 4).000,00

Quantidade por ano... 100
valor por ano........ 3,.000,00
Totais , : Quantidade 400

TOTAL 00 PROGRAMA: valor 2014
H .000, 00

TOTAL 04 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Va I or 2014
8).000,00 valor 201)

9).000,00 valor 2016
100.000,00 valor ·}Oll

10).000,00

.';
lO.

-



Pará PPA 2014-1011 - DetalnamentoGove no Nunicipal de São João do Araguaia Todos os programas

ÓRGÃO: 32 - Sec, Nul, de Infraestrutura e Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32,32 - Sec, MuI, de Infraestrutura e Obras

pági na : 026

Funçã : 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Pr grala: 0008 - Infraestrutura urbana e Rural ,

Irolover ações voltadas para o lelhora.eoto das vias e logradoaros .rbanos, COI pa,ilentaçio asfáltica
e brockretes, ilplaQtação do prQces~o de saoealeoto básICO, prolo,er drenagel ~e ág.as,fla~iais, bel
COlO, I.plaotar baelros e caoalllaçao de esgoto 00 ceotro arbaoo; Irolover sloalllaçao de VIas
pú~llcas e red.to,es de veloçid!des el vias de .aior çirc91ação d~ P1ssoas, bel COlO, príxilo a
aOldades de ateodllento ao pabllCo cala escolas e delals orgaos pabllcos; Irolover a perldOente
!anmoç ão do 5ist!la de IiIpeza púbIica diarimnte no lanicipio, bascaodo fomt ar a artiCIIaçic
politica co. o Estado ou 001 ão para flrlaIização de coo,;oios elo. prograIaS COI vista alpIilção do
sistm de coIeta diiria do Iixo, bel cala, coIeta seIetiva agregando dessa fOlia valores a..renda
faliliar, sobre tudo das fa.ilias carentes; Irolover aqaiSição le veicalos e eqaipalentos de col~ta d,
lixo elo. de reciclage. do lixo arbano do I.nicipio, bel cala prolOver ca.panhas sobre seleção d,
lixo dOlést ico; Irolove r ações 'oItadas para aqa iSIçio de veicaio5 e liga inas para atender a duanda
do loder Execativo, relacionadas ao transportes de servidores, ,anatençao de Vias públicas .rbanas e
rarais; Garantir a lanutenção do processo de ila.ioação pública, seja Ilplaotação eloa laoateQÇÍD do
sistela, coot.do, buscar deseovolver ações voltadas para a alpllação e lelhoralento do 5istela;
Irolover talpanha da atiIilação responsável do sistua de iJalioação púbIica no laR icipio; IrOlOver
ações de captação de recarsos para a constração de casas papalares podendo essas ações sere.
~senvo!vidas el parcerias, co. O,gãos dos Governos: ESladall e~a federai, e ainda, cal iostil~ições
floaocelra oaClonalS eloa loternaclonals, bel COlO organlzaçoes representatl,as COlOU se, fInalidadeslucrativas; e, demais aitividades correlatas,

AÇ o: 0106 - construção, Reforma e Ampliação de Própios Públicos

Unidade de medida: %

Regjãq , Quant, 2014 Quant, 2015 Quant, 2016~unlclplo
100 100 100Quantidade por ano", 100 100 100Valor por ano"""" 100,000,00 220,000,00 HQ,OOO,OO

Totais""""",: Quantidade 400 valor 1.200,000,00

Quant, ;1017
: ·100

;100
J)O,OOUO

,

TOTAL DO PROGRA~A:
valor 20B
no,ooo,OO

valor 2014
100,000,00 valor 2016

330,000,00

Função: H.~.Ut:baniSlo.

SUbfunçào: 122 - Administração Geral

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural



Pará PPA lOl~-l011- Detalna.ento
Gove no Municipal de São João do Araguaia Todos os progralas

ÓRGÃO: Jl - Seco Nul. de Infraestrutura e Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32.32 - Seco MuI. de Infraestrutura e Obras

Pági na : 027

A~ão: 0102 - operacionalização da Seco de Infraestrutura e Obras

Unidade de medida: ~

Prolover ações voItadas para o leihoralento das vias e Iogradouros orbanos, COI 1avilentaçia asláItic,
e broclretes, ilpla~taçio do prQces!o de sanealento básICO, prolover drenage. de ágoas,fI01i~ls, ~el
COlO, IIplantar bueirOS e canaIlZaçao de esgoto no centro urbano; prolover Sina lizaçao de VIas
públIcas e redutores de velocidades el vias de laior circulação de ressoas, bem como, próximo a
unidades.de ate~dilento ao ,púbIico ,CO!O !SçoIls e deu is .órglos púb icos; ProlO'" a pertanenre
" ..tençao do SiSteu de Illpeza pob I1ca dmJalent e no IUOi CJ piO, buscando fOlentar a artl(O laça0
politica COI o Estado ou UOiáo para fOlIaIizaçáo de convin ios elou progr ms COI vista alp Ii,çáo do
siste.a de coleta diária do lixo, bel COlO, coleta seletiva agregando dessa forla valores i rend,
flliliar, sobre todo das falilias carentes; Prolover aquisiçáo le veículos e equipamtos de coI~ta de
lixo e/oo de reciclage. do lixo orbano do lonicipio, bel COlO prolover calpanhas sobre sel~áo de
lixo dOléstico; Prolover ações voltadas para aqoislçáo de veicolos e lágoinas para atender a dilanda
do Poder Execotivo, relacionadas ao transportes de servidores, lanotençao de Vias públicas orbanas e
rurais; Garantir a manutenção do processo de ilulinação pública, seja I.plantafão e/ou manutençâo do
sistela, contodo, buscar, dese~volver açges voltadas para ,a 1Ipl]açá9 e le horalenro,do si~tela;
Prolover calpanha da otlllzaçao responsavel do slstela de Ilollnaçao pobllca no 10nlclpl0; prolover
ações de captação de recorsos para a constroçáo de casas popolares podendo essas ações,serel
desenvolvidas el parcerias co. Orgáos dos Governos: Estadoal e/oo federal, e ainda, COI institoições
financeira nacionais e/ou internacionais, bel COlO organizações representativas COlOU se. finalidadeslucrativas; e, demais aitividades correlatas.

RegjãQ .
Quant. 20H Quant. 20B Quant. 2016

NunlClplo
100 100 100Quantidade por ano ... 100 100 100valor por ano ........ 7)6.000,00 816.480,00 882.000,00Totais ........... : Quantidade 400 valor J.384.480,OO

Quant. 2017
100

100
930.0~0,00

AÇ o: 011~ - Nanutenção de Veículos Naquinas e Equipalentos

Unidade de eedida: %

RegjãQ . Quant. 2014
- .- JtunlCl~l.D. 100

Quanti dade por ano... 100
valor por ano........ )0.000,00
Totais : Quantidade

Quant. 20H
100

100
)4.000,00

Quant. 2016
100

100
57.000,00

Quant. 2017
,10,0

100
60.000,00

400 valor 211. 000, 00
Ação: 0123 - AquiSição e Desapropriaçâo de Bens Imóveis

Uni dade de lIedida: Ieóveis



Açãl: 0101 - construção e Reforma de Pontes e Trapiches

Unidade de ledida: %

Pará PPA 201~-ZOll- Oetalnalento
Gove no Municipal de São João do Araguaia Todos os progralas

6RGÃO: 32 - Sec, Nul, de Infraestrutura e Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: J2,32 - Sec, MuJ, de Infraestrutura e Obras

Página: 028

RegjãQ . Quant. 2014 Quant, 2015 Quant, 2016
NunlClplO

1 1 1Quantidade Dor ano", 1 1 1valor por ano,,,,,,,, 80,000,00 82,000,00 83,000,00
Totais""""",: Quantidade 4 va lor HQ,OOO,OO

TOTAL DO PROGRANA: valor 2014 Va lor 2015 Va lor 2016886,000,00 952,480,00 1.OZ2,000,00

Quant., 2017
1

1
8UOO,00

valor 2017
1.075,000,00

Subf nfão: 451 - Infra Estrutura urbana

Pro raJa: 0008 - Infraestrutura Ur~ana e Rural

Prolover açóes voltadas para o lelhora'ento das vias e logradouros urbanos, co. pavilentação asfáltic,
e brockretes, ilplaQtação do proceSlo de sanealento básIco, prolover drenagel ie águas,fluyiais, ~e,
COlO, Ilplantar bueiros e canallzaçao de esgoto no centro urbano; Prolover slnallzaçao de vias
p~bllcas e redutores de velocidades em vias de maior circulação de ressoas, bem como, próximo a
unidades.de ateQdileDto ao ,público ,colo esçoljs e delais ,órgjOS púb icos; promer a pe(lillen!e
lanutençao do Slstela de Illpeza publica dlarlalellte ~ lunlclpro, buscando ~Ientar a artlculaçao
politica CCf o Estado ou União para for.alização de convênios elou progralas COI vista alplilçào do
sistela de coleta diária do li,o, bel COlO, coleta seletiva agregando dessa forla valores a renda
faliliar, sobre tudo das falilias carentes; Prolover aquisição le veiculos e equipalentos de coleta de
lixo e/ou de reci'lagel do li,o urbano do lunicipio, bel COlO prolover calpanhas sobre selerãode
li,o dolêstico; prolover açóes voltadas para aquiSição de veiculos e liguinas para atender a delanda
do Poder [,ecutivo, relacionadas ao transportes de servidores, lanutençao de vias públicas urbaias e
rurais; Garantir a .anutenção do processo de ilulinação pública, seja llplantação e/ou lanutenç~ do
sistela, contudo, buscar desenvolver açóes voltadas para a alpllação e lelhoraaento do sistela;
prolover calpanha da utilização responsável do sistela de ilulinação pública no lunicipio; PrOlOver
açóes de captação de recursos para a construção de casas populares pod~ndo essas,açó~s serei
~sen~lvldas el parClrlas COI orgãos dos ~vernos: [stadual elou ~~ral, e ainda, COI lnstltllçoes
financeira nacionais e/oI internacionais, bel COlO organizaçóes representativas co. ou seI finalidadeslucrativas; e, demais aitividades correlatas,

Regjãq , Quant, 2014
Nunlclplo 100

Quanti dade por ano", 100
valor por ano"",,,, 120,000,00

Quant, 2015
100

100
BO ,000,00

Quant, 2016
100

100
240,000,00

Quant, l017
100

100
HQ,OOOliOOTotais""""",: Quantidade 400 valor 640,000,00

-. "-. - .- - ~-.

------ -~-----



Para
PPA lOl~'L017. Detal~alentoGove no Municipal de São João do Araguaia

Todos os progralas
página : 029

ÓRGÃO: 32 . Seco MuI. de Infraestrutura e Obras
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 32.32 . Seco Nul. de Infraestrutura e Obras

AÇão: 010J - Construção e reforma de Praças Parques e Jardins PúbJicos

unidade de ledida: %
Regjáq . Quant. 2014 Quant. 201~ Quant. 2016 Quant, 2011
MunlClplO

100 100 100 100Quantidade por ano, .. 100 100 100 100
valor por ano ........ 110.000,00 120.000,00 BO.OOO,OO HO, 000,00Totais ....,."",: Quantidade 400 valor )10,000,00

!

Ação: 0112 . Construção e AlpJjação de vias públicas

unidade de .edida: %

Regi âç . Quant. 2014 Quant, 20H Quant. 2016 Quant. 2017
MunlC1plO

100 100 100 . 100Quantidade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano, ....... 120.000,00 no, 000,00 140.000,00 1)0.000,00Totais, ...... ,.,.: Quantidade 400 valor ,40,000,00

A ão: 0113 - Construção e Alpliação das Estradas e Vicinais

Unidade de ledida: .%

.Regjáq . QJant. 2014 Quant. 20H Quant. 2016 Quant. 2011
NunlCl plO

100 100 100 100Quantidade por ano..,
100 100 100 100

valor por ano,., ...., 5)0.000,00 240.000,00 BO,OOO,OO 360,000,00Totais ........ ,..: Quantidade 400 valor 1.300,000,00

Açãp: 0114 - construção,Alpliação e Reforma de cais de Arrilo

Unidade de ledida: %

Regjãq . Quant. 2014 Quant. 20H Quant. 2016 Quant. 1017
"" JlunlClplO

100 100 100 -100Quantidade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano ........ 100.000,00 112.000,00 130.000,00 140.000,00

-.

. -- .--



Par, PPA 2014-2017 - oetalha.entoGove no ~unicipal de São João do Araguaia Todos os progra.as

Página: OJo.,
ÓRGÃO: 12 - Sec, ~ul, de Infraestrutura e Obras

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: J2,Jl - Sec, ~ul, de Infraestrutura e Obras

Totais, o, 0"""': Quantidade 400 valor 482,000,00

TOTAL DO PROGRANA: valor 20H
800,000,00 Valor 201)

732,000,00 Valor 2016
990,000,00 valor 2011

910,000,00

Sub unção: 4)]- servi~os Urbanos

Pr gra.a: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Prolover ações voltadas para o lelhoralento das vias e logradouros urbanos, co. Ravilentaçao asfiltica
' e broctretes, i~lantaçao ~ prqces!o de sanealento bislCO, prolover drenagel ie águas,flu!iais, lei
' COlO, IIpJantar bUeirOS e cana Iliaçao de esgoto no centro urbano I prolover s1nahzaçao d! VI as

públlcas e redutores de velocidades e. vias de laior circulação ae ressoas, bem COlO, próximo a
uni~des de atendi.ento ao p~blico ~IO escolas e delais órgaos p~b icos; PrOlover a pell~ente
aanuteoç ao do siseela de Ii.peza p~b Iica diarimnte no lun iriRio, buscando fOllntar a artic.1açao
politica COlO fstado ou Onlao para forlalizaçao de convênios e/ou progra.as co. vista a.pliarao do
sistua de coIeta diár ia do li10, bu COlO, coIeta seIetiva agregando dessa for.a valores Uenda
faliliar, sobre tudo das falílias carentes; PrOlover aquisiçao le veiculos e equipa.entos de coleta de
lilo e/ou de recielagel do lilo urbano do lunicipio, bel COlO prOlover calpanhas sobre seleçio de
lilo dOI/stico; Prolover ações voltadas para aquislção de veiculos e liguinas para atender a de,anda
do Poder flecutivo, relacionadas ao transportes de servidores, lanutençlo de Vlas p~blicas urbanas e
rorais; Garanti r a Ilnutenção do processo de iJulinaçao p~blica, seja l.plantafão e/ou mutençào' do
sistela, contudo, b.scar desenvo Iver ações VIItadas para a a.p liação e.e horalento do siitm;
Prolover calpanha da utilizaçao responsável do sistela de ilulinaçao p~blica no lunicipio; PrOlove,
ações de captaçao de recursos para a constr.ção de casas populares podendo essas açõ,s ser"
desenvo Ividas " parcerias co. Orgaos dos Governos: fstaduaIe/o. rederaI, e ainda, COI instit>içõe s
financeira nacionais e/ou internacionais, bel COlO organizações representatlvas COlOU sei finalidadeslucrativas; e, derais aitividades correlatas,

Açàp; 0116 . Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipalentos Para Coleta de lilo

Unidade de medida: Veículo(s) adquirido

Reg!ãg o Quant, l014NunlclplO 1

Quanti dade por ano", 1
valor por ano"",,, o J)O,OOO,OO

Quanto l011 Quant, 2016
1 1

1 1
240,000,00 370,000,00

,
Quant, 2017

1
,'i

1
J80,OO,~,00Totais", o O"" o,: Quantidade 4

valor 1,J40,000,OO

AÇJo; 0118 - ManutençJo dos Serviços de Limpeza P~blica

unidade de medida: %

'.- --- --- ._...



Pará
PPA 1~14·1011. oetalnalento

Página: OH
Govern Municipal de São João do Araguaia

Todos os progralas

ÓRGÃO: J2 . Sec, Mul, de Infraestrutura e Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: J2,J2 . Sec, Mul, de Infraestrutura e obras

Regjãç , Quant, 2014 Quant. 20H Quant, 2016 Quant. 1017Munl'lplo 100 100 100 100Quantidade por ano", 100 100 100 mvalor por ano"""" no,ooo,OO HQ,OOO,OO 260,000,00 280,000,00
Totais""""",: Quantidade 400 valor 1.020,000,00

Ição: 0119 . Drenage. de Água Pluviais

unidade de ledida: %

RegjàQ , Quant, 2014 Quant. 201) Quant. 2016 Quant, 2017Munloplo 100 100 100 100Quantidade por ano", 100 100 100 100Va 1ar por ano"""" 80,000,00 86,400,00 H,m,OO 97,900,00Totais""""",: Quantidade 400 valor m,612,00

TOTAL DO PROGRAMA: Valor 2014 valor 20H valor 2016 valor 2017660,000,00 )76,400,00 723,Jll,00 m,900;00

SubfU/11ãe-:· m . Transportes Coletivos Urbanos

progra.a: 0008 . Infraestrutura urbana e Rural

pro.over ações voltadas para o lelhora.ento das vias e logradouros urbanos, co. p'avilentação asfáltica
e broctretes, i.pla~tação do pr9ces~0 de sanea.ento báSICO, pro.over drenage. ie ág.as.fl.yiais, ~e,
COlaI l.plantar bueIros e canallzaçao de esgoto no centro urbano' Prolover slnallzaçao de vIas
públicas e red.tores de velocidades e. vias de ,aior circ.lação ~e pessoas, bel co'o, pró,i,o a
unidades de atendi.ento ao público cala escolas e delais órgaos públicos; Prolover a perlanente
lanutenção do sistema de limpeza pública diarialente no lunicíp.io, buscando fOlentar a articulação
politica COlO Estado ou Unláo para forlalização de convênios eloo progra.as co, vista a.pliaçào do
siste.a de coleta diária do li,o, bel COlO, coleta seletiva agregando dessa for.a valores à renda
fa.iliar, sobre todo das fa.ilias carentes; pro.over aq.isição le veícolos e eq.ipa.entos de coleta de
lixo e/oo de reciclage. do líxo .rbano do ••nícípío, bel co.o pro.over ca.panhas sobre seleção de
lixo dOléstico;,proEover ~ções voltadas para aquiSIção Qe veícufos e .águinas para ªteryder a de.anda
do Poder ExecutIvo, relaCIonadas ao transportes de serVIdores, lanutençao de vIas publIcas urbanas e
r~rais; Garantir a manutenção do processo de ilulinação pública, seja Ilplantação e/ou .anuteQçào.d&
sjstela, contudo, buscar desenvolver ações voltadas para a a.pllaçao e lelhora.ento do slstela;
pro.over calpanha da utilização responsável do sistela de ilu.inação pública no município; Promover
ações de çaptação de rec.rsos para a constr.çio de (asas populares pod~ndo essas.açõ~s ser"
d!senvolvldas e. parcerias co, Orgios dos Governos: Estad.al e/o. federal, e ainda, COI lnstlt.lçoes
financeira nacionais e/ou internacionais, bel COlO organizações representatIvas co. ou sem finalidades



Pará PPA l014-l017 - Detalha.entoGovern( Municipal de São João do Araguaia Todos os progra.as
Página: on

ÓRGÃO: J2 - Sec. Mu1. de Infraestrutura e obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: J2.32 - Seco MuI. de Infraestrutura e Obras

lucrativas; e, de.ais aitividades correlatas.

~lrão: 0104 - Manutenção e Reforma do Ter.inal Rodoviário Municipal

Unidade de .edida: %

Regi ãQ' , Quant. 2014 Quant. 2015 Quant. 2016 Quant. 2017
NUnlCJplO

100 100 100 100Quantidade por ano... 100 100 100 100
valor por ano ........ lJO.OOO,OO 160.000,00 HO. 000,00 ZOO,OOO,OOTotai s" ...." ...: Quantidade 400 valor 690.000,00

TOTAL DO PROGRANA: valor 2014 Valor 201) Valor 2016 valor 2017IíO.OOO,OO 160.000,00 180.000,00 ZOO.OOO,OO

=Função: 16 -.Habi tação

Subfunç o: 482 - Habitação Urbana

Progral : 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Prolo,er açoes ,oltadas para o lelhoralento das ,ias e logradouros urbanos, co. Ra'ilentaçao asfáltica
e broc~retes, ilpla~taçao do prgces~o de sanealento báSICO, prOlover drenage. ~e águas,flu~iais, bel
c910, llplantar bueIros e canallzaçao de esgoto no centro urbanoj Pro.o,er slnallzaçao de vias
publIcas e redutores de velocidades em vias de laior circulação ae ressoas, bel COlO, próxi.o a
unidades,de ate9di,ento ao ,público ,colo esçol!s e delais ,órg!OS púb icos; Prolover a per1anente
lanutençao do slstela de Illpeza publIca dlarlaJente no lunlclRIO, buscando falentar a artlculaçao
política Cala [stado ou UnlaO para for.alização de convênios elou progralas cal vista alpliação do
sistela de coleta diária do li,o, bel COlO, coleta seletiva agregando dessa farIa valores à r,nda
faliliar, sobre tudo das falilias carentes; Prolo,er aquisição le ,eiculos e equipalentos de coleta de
li,o e/ou de reciclagel ~ li,o urbano do lunicipio, bel cala pro~ver calpanhas sobre seleção de
li,o dOléstico; Prolover açoes ,oltadas para aquiSIção de ,eículos e .águínas para atender a delanda
do Poder [,ecutivo, relacionadas ao transportes de servidores, lanutençao de 'las públicas urbanas e
rurais; Garantir a manutenção do processo de ilullinação pública, seja lllPlantafão e/ou lanutenção do
siste.a, cont,do, buscar desenvolver açoes ,oltadas para a alpllação ele horalento do sistela;
pro.over calpanha da utilização responsável do siste.a de ilu.inação pública no lunieípio; Prolov~r
açoes de captação de recursos para a construção de casas populares podendo essas açoes sere.
d~senvo!,idas ~Ip!rcerias, cal OrgãOj dos Governos: [stadual e/o, federal, e ainda, cal injtit,içols
fInanceira naCIonaIS elo, InternacIonaIs, bel cala organlzaço,s representatIvas co, ou se. fInalIdadeslucrativas; el demais ditividades correlatas,

Ação: O 07 - Manutenção do Programa der HabitaçJo Popular



Pará PPA l014-l011 - Deta lhmnto
Governo Municipal de São João do Araguaia Todos os progralas

ÓRGÃO; 32 - Sec. NuJ. de Infraestrutura e obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32.32 - Seco Nul. de Infraestrutura e Obras

Página: OB

Unidade de medida: %

RegjãQ , Quant. 20H Quant. 201) Quant. 2016MunlclplO
100 100 100

Quantidade por ano ... 100 100 100Va 1ar por ano"""" rIo.000,00 270.000,00 291.600,00
Totais ........... ; Quantidade 400 valor 1.117.780,00

TOTAL 00 PROGRANA; valor 1Ol4 Va lar 20H valor 20162)0,000,00 270.000,00 291.600,00

Quant. 2011
100

100
306.180,00

valor 2011
306.180,00

Função: 1 - Sanealento

Subfunç o: 512 - Saneamto Básico Urbano

Pr09ra a: 0008 . lofraestr.t~ra Urbana e I.raI, , . "
Promover açoes voltadas para o melhoramento das vIas e logradouros urbanos, cal p'avl.entaçao asfaltlca
e broclretes, ilpla!taçjo do prlCes!o de sanealento blslCO, prolover drenagel ~e Ig.as,fl.!iais, le,
cOlai llplantar bueIros e canallzaçao de esgoto no centro urbanoi Prolover slnallzaçao de vIas
públicas e red.tores de velocidades el vias de laior circ,laçlo oe pessoas, bel COlO, próli,o a
unidades de atendimento ao público COlO escolas e delais órgaos públicos; PrOlover a permanente
lanutenção do sistema de limpeza pública diarialente no lunicíp.io, buscando falentar a articulação
politica COlO Estado o. União para for.alização de convênios e70. progratas COI vista alpliação do
sistela de coleta diáiia do lixo, bel Cala, coleta seletiva agregando dessa faria valores à renda
flliliar, sobre t~do das f4.ilils carentes; ProloVer lq.isição le veic.los e eq.ipalentos de coleta'de
1110 e/o. de reclclagel 00 1110 .rbano do .unlclplo, bel COlO prOlover calpanhas sobre seleçao de
lixo dOléstico; Promover ações voltadas para aquiSIção de veículos e láguinas para atender a de.anda
do Poder ExecutiYo, relacionadas ao transportes de servidores, lanutençao de Vlas públicas urbanas e
r~rais; Garantir a manutençàc do processo de ilu.inação pública, seja lmplantafão e/ou lanutery~ão do
slstela, contudo, t~5car desenvolver ações voltadas para a alpllaçao e le hora_ento do slstela;
prmver campanha: da utiliza~ão responsável do sistm de ilulinação pública no lunicípio; Promover
açoes de çaptaçâo de recursos para a construçlo de casas populares pod!ndo essas,aÇoes ~erel
desenvolVidas e. parcerias COI Orgãos dos Gover.os: Estadual e/ou federal, e al.da, co, lnst,t.,çoes
financeira nacionqis e/ou internacionais, bem COlO organizações representatlvas com ou sem finalidadeslucrativas; e, de.ais litividades correlatas.

Ação: 110 - construção e Expanção de Rede de Abastecimento de Água

nidade de medida: %

R gjãQ ,
N nlClplO Quant. 2014

100
Quant. 201)

100
Quant. 2016

100
Quant. 2017

100

-



Pará
PPA 101~-l017 - Detalha.entoGoverno ~unicipal de São João do 4raguaia

Todos os progra.as
página : 034

'ÓRGÃO: j2 - Sec. MuI. de Infraestrutura e Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32.32 - Seco MuI. de Infraestrutura e Obras

Quantidade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano .." .... 2~0.000,00 240.000,00 360.000,00 280.000,00Totais ........... : Quantidade 400 valor 1.130.000,00

AÇ o
: 0111 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

unidade de .edida: %
Regjãg . Quant. 2014 Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 2011
NunlClplo

100 100 100 100Quant idade por ano...
100 100 100 100

valor por ano ........ 100.000,00 110.000,00 220.000,00 130.000,00
...

Totais ........... : Quantidade 400 valor )60.000,00
Ação: 0121 - I.plantação de S~stema de Esgoto

Unidade de .edida: %

Regjãg .
Quant. 2014 Quant. 2015 Quant. 2016 Quant. 2017

·-Nunlclplo
100 100 100 100Quantidade por ano ...
100 100 100 100

valor por ano ........ 100.000,00 110.000,00 220.000,00 130.000,00Totais ........... : Quanti~ade 400 valor )60.000,00
Açã I

o: 0122 - Ilplantaçáode Aterro Sanitário nas Áreas urbanas e Rurais
~nidade de ledida: %

egjàg . 'QLant. IOH Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 2011
.- unlClplO I

100 100 100 1M
I,

(uanti dade por ano ...
100 100 100 100

\~lor por ano ........ . )0.000,00 ~4.000,00 56.70DrOO H.500,00Tals ...... " .... QuantIdade 400 valor 220.200,00

TO AL DO PROGRAMA: valor 2014
iOO.OOO,OO valor 20B

)14.000 I00 valor 2016
856.700,00 valor 2017

m.500,OO
progra.a: O 12 - Saúde Atendi.ento d~ Atenção Básico,Nédia e Alta COlplexidad



--

Pará PPA 1014-1011 - oetalhalento
Governo unicipal de Sio Joio do ~raguaia Todos os progralas

Página: OH
i ÓRGÃO: jl - Sec, Mul, de Infraestrutura e Deras

UNIDADE PRÇAMENTÁRIA: jUl - Sec. Nu1. de Infraestrutura e Obras

Garantir a lanutenção permanente das ações de saúde Pública Municipal, através dos progralas "Saúde da
Falília (PSF)L Agentes Comunitários de Saúde (A(S)~ vigilância Sanitária, vigilância Epidemiológica,
vigilâncla AI~iental, Saúde Bucal, Atendi.ento Meaico Albulatorial, prolação da estruturaçio flsica
das unidades de saúde pública municip.al, garantir a lanutenção do processo de Trata.ento fora do
DOlicílio (TFO), dentre outras ativiaades necessárias a funcionabilidade da saúde pública do
município; De~alS atividades relacionadas ao atendi.ento básico; Garantir, buscando lelhorar e ampliar
Atendi.ento d~ Média Complexidade na rede municipal de saúde; Garantir a lanutenção p'erlanente das
ações de Saúde Pública Municipal, através do processo de atendilento el .édia cOlplexidaae, tais Cala,
parto, cirurgiia qe, médio pOfte~ dentre ,outros, prolov~r adequaçã9 dQ eSp'aço flSiço das uoidades'qe
atendIlento de medJa complexldaae co. vlsta a .elhorla e alpllaçao ao atendllento; e, De.aJsatividades correlatas,

AÇ o: 0069 - Manutenção 50 Sltema de Abastecimento de Água
I

unidade de medida: %

RegjãQ , Quaot. iOH Quant. 201) Quant, 2016 Quant, 2017-Munlclplo 100 100 100 100Quanti dade por ano", 100 100 100 100valor por ano"""" 200,000,00 no,ooo,OO 240,000,00 1)0,000,00
Totais"" "',' ,,: Quantidade 400 valor 910,000,00

Açã(: 0070 - Construção do Si$tema de Abastecimento de Água

unidade de medida: %

RegjãQ , Quant. lO14 Quant, lO1) Quant, lO16.. -NunlClpro 100 100 100I

Quantidade por ano", 100 100 100valor por ano" ",'" 1)0,000,00 162,000,00 174,000,00
Totais""""" ,: Quant~dâde 400 valor 669,708,00

Quant, l011
100

100
18J,108,OO

OTAl DO PROGRAMA: Valor 2014
: JIC, 000,00 Valor lO1)

]8l,OOO,OO valor 2016
414,000,00

valor 20ll.
4B.708,OO

Função: 18.-_ estão Albiental
,------T------- ~-- __

Subfunção: ~4j- Recuperação de Área~ Degradadas
t

Prograla: ~008 - Infraestrutura Urbtna e Rural



Pará PPA 1~14-l~17- Detalnalento
Governo unlcipal de São João do A aguaia Todos os progra.as

I
~ÓRGÃO: J2 - Sec. Mu1. de Infraestrutura e Obras

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52.52 - Seco MuI. de Infraestrutura e Obras

Página: OJ6

Promover açõe~ voltadas para o melhoramento das vias e logradouros urbanos, COI ~avi.entação asfJltica
e broc!retes, !Ipllntlçlo do proces!o de Slnealento blsICO, prolover drenlgel üe IgulS.flu!ilis, ~el
COIOI llPlanta[ buelros e canallzaçao de esgoto no centro urbano; pro.over slnallzaçao de VlàS
públlcas e red tores de velocidades el vias de .aior circulação de pessoas, bem COlO, próximo a
unidades de at ndimento ao público COlO escolas e de.ais órgaos públicos; Prolover a permanente
lanutenção do sistema de limpeza pública diarialente no lunicí~ío, buscando fOlentar a articulação
política com o Estado ou unlão para forlalizaçáo de convênios elou progra.as co. vista ampliação do
sistela de coleta diária do lixo, bem COlO, coleta seletiva agregando dessa forla valores à renda
familiar, sobre tudo das familias carentes; Promover aquisição ae veículos e equipalentos de coleta.de
lixo e/o~ d~ neciclagem do_ lixo urbano do ~uniçípiº, bel cqlo proloyer.calpanhas sobre seleção de
1m dOlestlco;: Promover açoes voltadas para aqulslçao de velCUJos e lIagUlOas para atender a demanda
do Poder Execut~vo, relacionadas ao transportes de servidores, lanutençao de Vlas p~blicas urbana~ e
rurais; Garanti~ a manutenção do processo de ilulinação pública, seja llplantação e/ou lanutençáo do
sistela, contudo, buscar desenvolver ações voltadas para a alpllação e lelhoralento do sistela;
Prolover calpanna da utilizaçáo responsável do sistela de ilulinação pública no lunicípio; pro.over
lçóes de (lptlÇlo de recursos parl a construçlo de caSlS populares podendo essls.lÇÓ~S sef'1
desenvolvldls e, parcerllS COI orgaos dos Governos: Estldull e/ou federll, e lInda, COI Instltulçoes
financeira nacionais e/ou internacionais, bel COlO organizações representatlvas COlOU sei finalidadeslucrativas; e, demais aitividades correlatas.

Ação 0120 - Revitalização e (bnSe~Yação de Rios e Igarapés

unidade de medida: %
I

Regiáq . I Qu~nt. i014 Quant. iOB Quant. 2016 Quant. 1017
MunlCl plo

100 100 100 106Quantidade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano ........ ~O.OOO,OO 8UOO,OO 88.000,00 90.000,00I
Totais ........... : Quanti~a~e 400 valor J4J.OOO,OO

T TAL DO PROGRAMA: IVà lor lOl4
~HOO, 00 valor 201)

BUOO,OO valor 2016
88,000,00 valor 2017

90.000,00

Função: 25 _-_Inergia _._----r-- .. _
Subfunção: ~1 - Conservação de Energ~a

I

Programa: (008 - Infraestrutura urbana e Rura)

Promover ações voltadas para o melhoramento das vias e logradouros urbanos, com p'avilentaçào asfálticd
e broc~retes, implaataç~c de pr9ces~0 de sanealento b~SlCO, prolover drenage. ~e águas.tlu~iais, ~el
COlO, llplantar buel~os e canallzaçao de esgoto no centro urbano; Prolover slnaJlzaçao de Vla~



Pará I PPA 2014-2017 _ Detalha.entoGoverno MuniCipal de São João do Araguaia Todos os progra.as

I ÓRGAo: 32 - Seco MuI. de Infraestrutura e Obras
UNIDADE pRÇAMENTÁRIA: 32.32 - Seco Nul. de Infraestrutura e Obras

página: 037

Açãc: 0108 - (onstruçào,AEpliaçâo e Melhoria da Rede de Ilu.inação pública
unidade de .edida: $iste~a

públicas e redotores de velocidades el vias de laior circolação de ressoas, bel como, próximo a
unidades.de ate~dilento ao .público ,CO!O esçol!s e delais ,órg!Os púb icos; Prolover a per.anlnre
.anotençao dOISlstela de Illpeza publica d,ar,alente no lunlclplO, boscando fOlentar a artlculaçao
politica co. d Estado 00 União para forlalização de convênios e70u progralas COI vista a,pliaçãi do
sistm de coleta diir i; do li", bel COlO, coIeta seIetiva agregando dessa forJa vaIores ã renda
fui Iiar, sobJje tudo da s fatiIias carentes; prOlaver aqu isição le veicolos e eqoipmntos de co ler. de
li" e/ou de Ie(iclage. do li" urbano do "nicípio, bel COlO prolOver mpanbas sobre seleçã. de
Ii" dOlésti co; ProlOve r açóes VIItadas para aquiSIção de veicoIos e ligo inas para atender a dmada
do Poder [Iecotivo, relacionadas ao transportes de servidores, .anotençao de vias públicas orbanas e
rorais; Garantir a .anoteação do processo de ilulinação pública, seja Ilplantafão elou .anutenção do
siste.a, contoqo, buscar desenvolver ações voltadas para a alpllação e le boralento do sistela;
Prolover calpa~ba da otilização responsável do siste.a de ilolinação pública no lonicipio; Prolover
ações de caPta~'o de recursos para a constroção de casas populares podendo essas açóes serei
desenvolvidas e parcerias COI Orgãos dos Governos: Estadoal e/oo federal, e ainda, co, institoiçóes
financeira naci nais e/oo internacionais, bel COlO organizações representativas COI 00 sei finali~~slocrativas; e, Helais aitividades correlatas. .

Reg!ãº .
MunlCl plO

Quantidade por ano ...
valor por ano ........

, QIi~nt. 2014
' 100
I

100
210.000,00

Quant. 2015
100

100
226.000,00

Quant. 201ó
100

100
244.900,00

Quant. 2017
106

100
257.200,00Totais : Quanti~ad€ 400 va lar 938,100100

Ação: 0109 - Manutenção dp Sistfme de Iluminação Pública
Unidade de medida: % I

eg!ag .
Quant. 201~ Quant, 2015 Quant. 2016

-_ fUnlClpl~
100 100 100

I

(uantidade por ano ...
100 100 100

\ lor por ano" .... " no, ooa100 no,aoUo 240.000100-_..-
T tais .. , .. , ..... : Quantida~:

400 valor 920,000100I

Quant. 2017
100

100
2)0,000100

TO AL DO PROGRAMA: :

valor 2014
W·OOOIOO

----------------------------------~
Va lor 2015
446,000,00 Valor 2016

484.900100 valor 2017
507.200100.

~ÇãO: 27 ~Defporto e Lazer
------~-----------,4--

I
progra.a: 008 - Infraestrutura urbana! e RUía)

1

5uofunção: ~1 - Desporto Comunitario I



Pará
Governo unicipal de São João do ~raguaia PPA lOl~·lOll. Deta)~a.ento

Todos os progralas
pági na : OJ8

! ÓRGÃO: J2 . Sec. Mu l. de Infraestrutura e Obras
UNIDADE ~RÇAMENTÁRIA: J2.32 . Seco Mul. de Infraestrutura e obras

PrOlover açõe volt,d,s p,r, o lelhoralento das vias e logradouros urbanos, cal pavilentaçao asfáltica
e broc~retes, ,iIpJantaçlo do proces~o de sanealento báSICO, prOlover drenagel de águas fiuyiai5, ~eI
COlO, llplant4r buelros e can,llzaçao de esgoto no centro urbano; Prolover slnallzaçao de Ilas
pó~llcas e requtores de veloçidldes el vias de laior çirc~lação d~f~ssoas, bem Cala, próxiJO a
unldades de anendllento ao publiCO cala escolas e delals orgaos pub lCOS; pro.over a perlanente
lanutenção do sistela de linpeza póblica diarialente no lunicipio, buscando ~Ientar a articulação
politica COI 01 fstado ou uniao para for.alização de convênios e/ou progralas COI vista alpliação do
siste!a de coI eta .di ~ria dQ. lixo, bel COlO, co Ieta se Iet!va agregando dessa .fom VI Iore5 á renda
fallllar, sobre t"e oas fa'lllls carentes; Prolover aqulslçao le velculos e equlpalentos de coleta de
lixo e/ou de leci,l,glo do lixo urbano do lunicipio, bel cala prolover calpanhas sobre seleção de
lixo dOléstico; Prclo.,r ações voltadas para aquiSição de veiculos e láquinas para atender a deland.
~ Po~r fxeculilo, relacionadas ao transportes de servi~res, lanutenlao de Vlas póblicas urbanas e
rurais; Gar,nt!r a lanutenlao do processo de iluJinalao póblica, seja llplantalll e~u lanutençal ~
sistlla, contu®, buscar deseovo Iver alõe5 voItadas para a IIp11al'o e" Jhorllento do 5istlla;
prOlover calparrha da utilizal'o responsável do sistela de ilulinalao póblica no lunicipio; Pro",ver
ações de çaptali' de recursos para a construlão de cms populares podendo essas alões )1("
desenvolvldas el parcerlas COI Orgáos dos Governos: fstadual e/ou federaf, e alnda, COI Instltulçoes
finanCeira naci,ndi~ e/ou. iryternacionais, bel COlO organizalões representatlvas COlOU sei finalidadeslucratIvas; e, ~elals dltlvldades correlatas.

Açãol 0105 . Construção,Refor ~ e Amçliação de Quadras e Ginásio PoJiesportivo
Unidade de medida: %

Regjãq .
Qut. 1014 Quant. 10H Quant. 1016 Quant. lOIl

~unlCJ PlO
100 100 100 100Quantidade por ano ...

I IOC 100 100 100
valor por ano ........ 320.JOO,00 340.000,00 1)0,000,00 J60.000,00-
Totais ........... : Quantidade 400 valor U10.OOO,00

valor 201)
340.000,00

TAL DO PROGRAMA: !vaJor lOH
. ji~.OOO,OO Valor 2016

HO.OOO,OO valor l011
360.000,00

TOTAL DA UN LORÇAMENTÁRIA: ~~'l014
~llE. OCO,00----r-- .I valor lOH

U77.880,00 Va lar 2016s.no.m,oo valor 2011.
Ul9.488,00



Par~ I PPA 2014-2017 - DetalhamentoGoverno ~unicipal de São João do~aguaia Todos os programas
pági na : 0J9

Ó~GÃO: 11 - Sec.Mul .de Hab. Agric. e Ass. Fundiários
UNIDADE ORtAMENTÁRIA: jl.11 - Sec.Mul.àe Hab. Agric. e Ass. FundiáriosI

Função: 2p - Agricultura

I
Subfun ão: 122 - Administração G~ral,

unidade de medida: % I
i
i

RegjãQ . I

Quant. 2017
. QUl"t 1Jl& Quant. 20B Quant. 201ó

w:i ,l. IMunlClplO , 100 100 100 100
I

Quant idade por ano ... !
100 100 100 100

I
valor por ano ..,.,.., ! í~0.0CUO )40.000,00 m.200,OO 612.160,00enis.. ........ : QuantiJad2

-
~OO va Iar 2,m.m,oo

Ação: I

081 - Aquisição de Máquinrs, Equipamentos e veículos

nidade de medida: % ;
i
I

Quant. 201 q
ICe Quant. 2017

lO~.

100
140.000,00

R~gjãQ .
M~lnplo

Q antidade por ano."
V lor por ano ...."" I 100

~OO,OuOJOO

Tor L DO PROGRAMA: V~lor 2014
lJ·aoo,ar valor 2017;

m.J60,O~
I ---------------------~



Pará PPA L014-L011 - Detalnamento
Governo unicipa I de são João do A:raguaia Todos os programas

Subfun ão: 60~ - Abastecimento i

progr Ma: 0006 - Gestão de prod~çãc vegetal & Animal

vegeta): Promo~er a~ôe? :;oltaaas,paq a potencialização da prQduçªo agrícola ~o município, a partir~da
qua11 fJcaça0 d~ proOliçao, qpaç1taçao de produ!ores, e,lecanmçao da pfoduçao, es!aQe I ecer condl çpes
para o escoame~to e comerelallzaçao da produçao COI vlsta ao desenvolvlmento econOllCO rural COlO um
todo; prolover'la jmplantação e recuperação de estradas vicinais, pontes e pontilhões com vista a
posslbilitar o aumento da produção vegetal e animal no município; e, Promover ações voltadas para a
potencializaçãa do pescado no municipio e de.ais atividades relacionadas a produção pesqueira e
comercjaJizaçãd,coID vista ~ garantir,o,aumento ~a renda familiarj concomitant~.ente o desenvolvimento
econoM1CO e SOCila I Das famJ) laS rlbelmhas, Ama I: PrOlover açoes de captaçoes de recursos voltadas
para a produção! de animais relacionados a pecuária; Desenvolver ações de fOBentação da criação e
cOMercializaçãol da, aqüiculturó, apicultura, avicultura, ovinocultura, suinocultura dentre outras
e5p~ci~s, produt~Q de le!tf e derjvado do leite;.Fo,entaçio da prqloção de evento$ de disseminação da
produçao e,com [Vlsta o fortal~el~ento, do comerclo; e, Adequaçao do espaço flSlCO e de materlal emgeral destlnadot a 2tend~r a proauçao anlmal,

Ação' 0078 - Manutenção de Meneado, Matadouros e Feiras
i

unidade de medida: % !

RegjãQ ,
MunlC1 plO

Quantidade por ano ..,
Va Ior por ano""""

~~GÃO: B - Seuu l.de Hao, Agri c, e Ass, Fundiários
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: )),jJ - Sec,Mul,Qe Hab, Agric, e Ass. Fundiários

Página: 040

i
: QUcint, iOH

'roh Quant. 201)
100

100
8UOO,OO

Quant. 2016
100

100
88,000,00

Quant, lOl7
10.0

10D
90,000,00

100
80,000,00

Totais", '" "",: Quant~dade

Açio: 0079 - construção, Amplia~ão e Reforma de Abatedouro,Mercado e Feiras
,

unidade de medida: X

valor J4J,000,OO

egjãq ,
, - . lCl.pl0

umi dade por ano ...
a Ior po r ano"" .."

Quant, lOl?
100

100
BO,OOO,OO

'Q t 'n, I, uan . ,VH
, 10:' Quant, 20B

100

100
110,000,00

Quant, l016
100

100
120,000,00

i 100
1100,000,00

tais".""",,: Quantid~de
I
!

400 valor 460,000,00

Ação: O 80 - Apoio ao pequeno Ag~j(ultor Rural

U idade de medida: %



I

Pará I PPA (OlHOI7 - OetaJ~alento
Governo unicipal de São João do ~raguaia Todos os prograliS

página : 041
Ó GÃO: J3 - Sec.Hul.de Hab. Agric. e ASs. Fundiários

UNIDADE OR ANENTÁRIA: 33.3J - Sec.Mul.àe Hab. Agric. e Ass. Fundiários

RegjãQ , Quant. lO14 Quant. 201) Quant. 2016MunlCl plo 100 100 100
Quantidade por ano." I IDe 100 100Va Ior por ano""" .. I 30.000,00 32.000,00 33.000,00

' I 'd d 400 valor HO.OOO,OO
Totals ........... : Quartl a e

i
valor 2014 Valor 20H valor 2016

TOTAL DO PROGRAMA: I

I
m.ooo,OO m.ooo,OO 241.000,00

Quant. 2017
100

100
H. 000,00

valor 2011
m.ooo,OO

TOTAL DA U IDADE ORÇAMENTÁRIA:
I valor 20~4

810.000,00 valor 20H
1.967.000,00

valor 2016
954.200,00 valor ]0t7

1.007. 360,00



Pará ! PPA lOl~-lOll - Detalnalento
Governo unicipal de são João do ~raguaia Todos os programas

página : O~L
Ó~GÃO: 54 - Seuul,De, M, Ambiente, TuriSlo e Pesca

UNIDADE OR~AMENTÁRIA: j4,j~ - Sec,Mul,De, M, Albiente, Turismo e Pesca

Função: lp - Gestão Ambiental

I
i

Subfun ão: 122 - Administração G~ral
I

i
progr ma: 0010 - Proteção e conservação Ambiental,Turismo e Pesca

Garantir a manatençao do processo de descentralização da unidade Orçamentária de Meio Ambiente e
Turjs,Q, ,viabijizar a ade~~ação do espaço, físico, inforlatização, aquisjção de eguipamentos e
moblllarlO em geral com vIsta a possIbIlItar o atendl.ento de forla amplIada e qualIfIcada, sobre
tudo, COI cont~ole absoluto da exploração da fauna e flora do lunicíp.io; Prolover ações que objetivem
a preservação ~ermanente de Rios e Lagos, animais e plantas, garantinao o desenvolvimento sustentável;
Promover ~çõe~ ~oltada5 p~ra o proc,s~o ~e recicl~ge. de residuos s~lidos, promoção de ~ventos.de
COn$Clentlzaça~ da populaçao para utlll?açaO respon~avel dos recursos naturaIs e preservaçaQ dQ meIo
alble~te ! desenvolver o tU"SIO e açoes pelo nao ~es.ataJento; prolover açoes que,obJetlv!1 a
arbof]zaqo dQ ~entrg lI[bano, pr~ças, parques. e JardIns, bem como, mpanryas de s~n~lb]l1ZaçaO e
consclentlzaçao!dc c]dadao com vIsta ao aproveItamento, com p'lantas ornamentaIs e medICInaIS, dentre
outras, de espa~o livres tais como fachadas e/ou entradas resiaenciais; Demais atividades correlatas,

AÇJo' 0082 - ~anutençJo da Sed, de Neio Ambiente,Turismo e Pesca
i

Unidade de medida: % I
I

RegjãQ , QUànt, lO14 Quant, 201) Quant, lOlb Quant, 2017MunI CIpIO I 100 100 100 100
I

Quantidade por ano",
i 100 100 100 100valor por ano"""" i )20,000,00 HUOO,OO m.l48,00 m,000,Df)
!

!

,
Totais"" ,.,",.: Quantidade 400 valor 1.4JO,848,00!

I
orAL DO PROGRANA: ivaJor lO14 valor lOl) Va lor lO16 valor 20ai m,OOO,DO HUOO,OO 313,248,00 j92,OOO,OO

I

!
Subfunçã~: }.il -,Preservação e consemção Ambienta I-----r~-- ~I _

!
I

programa: 0010 - Proteção e Conserv~çào Ambiental,Turismo e Pesca

. Gar~ntir a,maryuren~ac do proçesso de descen!r~lizaç~o da ~nidªde orça.e~tªria de MeiQ Ambiente e
Turmo, mbllmr. a adequaçao do espaço fISICO, lnformatmçao, aqul51çao de egülpamento·s e
mobiliário em gera~ CJm vista a possibIlitar o atendimento de forma ampliada e qualIficada, sobre
tudo, COI! cQntrole i absoluto ça exploração d~ f~una e flora do muniçíp'io; Promover ~ções que ob]erivem
a preservaçao perl~ente de RIOS e lagos, anllals e plantas, garantlnio o desenvolvl.ento sustentave!;

i



I
!

Para I PPA 1014-1017 - Detalnalento
Governo unicipal de são João do Araguaia Todos os progrms

Página: 043
Ó'GÃO: J4 - Sec,Mul,De, M, Albiente, TuriSlo e Pesca

UNIDADE OR ANENTÁRIA: J~,J~- Sec,Nul,De, N, Albiente, Turislo e Pesca

Proloyer ~çõe~ voltadas pªra o proc~s~o ge recicl~gel de resíduos sólidos, promoção de ~ventos qe
consClentlzaçao da populaçao para utlllzaçao responsavel dos recursos naturaIS e preservaçao do leIO
albiente e de~envolver o turIsmo e ações pelo não deslatalento; Prolover açoes que objetivem a
arborjzaçlo d~ centrq urbano, pr~ças, parques, e jardins, bel COlO, ca.pan~as de sen~ibjlização e
consclentlzaçap do cldadao com vIsta ao aproveltalento, cal p'lantas orna.entals e ledlclnals, dentre
outras, de esp~ço livres tais como fachadas e/ou entradas resiaenciais; Delais atividades correlatas,

i
AÇ o: 0083 - Manutençáo do F~ndo de Meio Amoiente

Unidade de .edida: % I
I

Regj ãç , Qcant. 2014
MunlClplo 100

,
Quanti dade por ano... . ~GO
valor por ano ...... " 80,000,00

Quant. 20H Quant. 2016
100 100

100 10086,400,00 9U12,OO
400 valor m.Hl,OO

valor 201) valor 2016
86.400,00 93.HL,OO

Quant. 2017
100

100
97.900,00. I'd dTotm" .." " " .: Quan~La f

TOTAL DO PROGRAMA: I valor 20H
80.000.00 valor 2017

97.900,00

TOTAL DA UH DADE ORÇAMENTÁRIA: i Va:or 2014
400.000,00 valor 101)

02.000,00
valor 2016
m.560,OO valor 101-7

489.900,00

---------------------------------------------



Pará I PPA lOlHOIl - Detalhamento
Governo unicipal de São João do ~raguaia Todos os programas

ÓRGÃO: 5) - Sec. Mu], de cultura, Desporto e lazer
UNIDADE O~(AMENTÁRIA: 5U5 - Seco Mu], de Cultura, Desporto e lazer

Página: 044

Fun~~o: J ~ Cultura

Subfun ~o: 392 - Difusão Cultura~,

progr la: 0009 - Gestão.das Ativ. Culturais, Desporte e la?er '. . .
Garantlr a lanUtençao permanente e apOlar as lanlfestaçoes populares, a pratlca do desporto e do
lazer; promove~ o desenvolvimento e a difusão cultural no lunicípio, atraves de manifestações
populares cOlolmúsica, dança, leitura e artes e. geral; Apoio às entidades não governamentais nas
areas culturais, artesanais e micro empreendedor; Fortalecer o papel da cultura COlO instru.ento de
desenvolviMento social; Fortalecer as raízes culturais tendo a educa~ão cala instrulento dinaMizador e
transforladgr ~~ c~ltur~i PrQffiover a estrutura fíSicg, a partir.da alpli~ção e/ou lan~t~~ç~o dos
espaços pollespprtlvos la eXIstentes, bem como atraves da aqulslçao de equ1palentos loblllar1os em
geral; Desenvol~er a eBucação pelo esporte, ten~o COlO refer~ncia atividades que vise. a emancipaçao
cidada; Oportunizar, através do eSp'orte o processo de valçorização do cidadão sobre da criança,adolescentedo e:joveos; demais atividades correlatas.

-Ação : oon - Manutenção da seJ, Municipal de Desporto, Cultura e lazer
I

.-Unidade de medida: % I

1

Regjãg . I

Quant. 2011
çmt. 201~ Quant. 2m Quant. 2016Mun1C1 plo 100 100 100 100Quantidade por ano ...

: IDe 100 100 100va 1or por ano 00 00 00 00 I líO.OOO,OO l6l.000,OO 174.960,00 l8j.700JO
,
I

Totais ........... : Quant]dade 400 valor 670.060,00I,

..Ação : 0014 - Apoio as Manifesta~õe5 Culturais, Religiosas e Civicas

Unidade de .edida: % I
I

~eg!~9 . :Qnnt. lOH Quant. 201) Quant. lO1ó Quant. lO17.~unlOplo 100 100 100 100uantidade por ano. 00 100 100 100 100alar por ano 00 00 00 .. i lO.aDO,OO n.000,00 2LOOO,OO 28.000,00. ·dl~·
400 va Ior 9).000,00

otais 00 00 00 • 00 00: Quantl p.E
i

i
TO Al DO PROGRAMA: ~alor 2014 valor 2015 valor 2016 valor lOlil117 C .000,)0 184.000,00 199.960,00 211.700,00

,"'.

i



I
I
I
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Pará I PPA l014-1011 - Detalhamento
Governo unicipal de São João do Araguaia Todos os programas

ÓRGÃO: 3) ~ Seco Mu1. de Cultura, Desporto e lazer
UNIDADE O'(AMENTÁRIA: H.H - Seco Mu1. de Cultura, Desporto e Lazer

Página: 045

Função: 2 - Desporto e lazer

Subfun ão: 812 - Desporto Comunitário
I
I
I

progra a: OOO~ ~ Gestão das Ati~. Cu;turais, Desporte e Lazer

Garantir a lan~tençào perlanente e apoiar a! lanifestaçóes pop~llres, a prátjca do desporto e.do
lazer; '~Iove~ o desenvolvllento e a dlfusao cultural no lunlclplo, atraves de lanlfestaçoel
populares como música, dançai leitura e artes e. geral; Apoio às entidades não governamentais nas
areas culturais~ artesanais e micro empreendedor; Fortalecer o papel da cultura COlO instrumento de
desenvolvilentolsocial; Fortalecer as raízes culturais tendo a educação COlO instrulento dinalizador e
transformador d, cultura; promover a estrutura física, a partir da ampliação e/ou manutenção dos
espaços poliesp~rtivos ja e~istentes, bem como, através da ~qu!siçãQ ~e equipamentos mobiliárjos ~m
geral; Desenvolver a educiçao pelo esporte, tendo COlO referencla atIVIdades que Visei a elanclpaçao
cidada; oportun!zar, atravis do esporte o processo de valçorizaçáo do cidadáo sobre ~ criança,adolescentedo e I]ovm; demais ativiaades correlatas.

!

I

Ação ~07) - Apoioao Desporto Amador

Unidade de medida: %

Regjãg , I
I Quant. 2014 Quant. lO1) Quant. 20 lá Quant. 201-l

HunlCl p1o . 100
100 100 100Quant idade por ano ... lr.O
100 100 100

lvvalor por ano ........ ;
)0.000,00 í4.000,00 )8.320,00 61.2)6,00. ,~.-

400 valor m.m,ooTota1S ........... : Quant1,aae

Ação: 076 - Criação de Areas de lazer.
I

nidade de medida: %

egjãg .
u.n.1 C1pW QUdn~, LOl4

: 100! Quant. 2017
100

100
ó1.lJ6,OO

Q antidade por ano... , 100
v lor por ano........ i íO,OOO,OO

-------------------------------------T. tais : Quantidare,

m AL DO PROGRAMA: valor lOl4
10[.000,JO valor 201;7

122.47L,OQ



•
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Pará PPA 1014-1017 - Detalha.ento
Governo Iunicipa 1 de são João do 1aguaia Todos os progralis

ÓRGÃO: J~ - Seco Mul. de Cultura, Desporto e lazer
UNIDADE O~ÇAMENTÁRIA: 3~.3~- Seco Mul. de Cultura, Desporto e lazer

Página: 046

•••

!•
TOTAL DA NIDADE ORÇAMENTÁRIA: I valor 2014

J 270.000,00

i
I

I
I
!
i

Va lor 20H
m,ooo,OO Va lar 2016

H6,600,OO valor 2041
m.172,OO

•
•
••
•
•
•••••••••
•••••

.•_---



Pará 1 PPA l014-l011 - Detal~alentoGoverno lunicipal de sJo João do A,aguaia Todos os programas

I ÓRGÃO: ló - Secretaria Municipal de Educação
UNIOAO~ORÇAMENTÁRIA: J6,16 - Secretarla Municipal de Educação,

pági na : 041

Função: 1 " Educação i
i

Subfunç;o: 122 . Adlinistração G~ral

I
Progra~a: 0011 - Educação Básica. com ~ualidade e universalizada

Garanti r educaçfo públ ica de qua Iidade a todos; Adequação das unidades escoIares COlO espaços própri os
de ula educação: para o desenvolvimento das capacidades e potencialidades do aluno; Adquirir recursos
pedlgqgicos de IPoio a pesqui~a e a leitur! para lS bibliotecas escolares e para a biblioteca púbjic,
IUnlclpal; valotmr e lncentmr a formaçao contlnuada para professores da Rede MunlClpal de Ensmo;
Gararytlr ~.a.ed~cação para _a emançipação social e cidadã da pesso~, instru!ndo.cQI ética ~ valor~s
loralS propms :das convençoes SOCJa] 5 humana; SUp'erar as barreiras arqultetonJCaS e atltudlnalS
próprias do ens~no tradicional; Garantir a inclusão ae alunos COI necessidades educacionais especiais
nas escolas, te~dG acesso a uma educação pública e de qualidade; Garantir o forneci,ento contlnuo da
Merenda escolar,! buscar ampliar o atendimento, a.plia-lo e .elhorar a Qualidade, e ainda, bustar
desen~lver treJ~alenta I capacitação de lerendeiras (os); Dar continuidade ao processo de lanutençln
do Transporte Estolar, Ouscando ampliar a frota com vista a garantir o acesso a todo o alunado da R~de
Municipal de Ens,no Básico; Fortalecer a participaçáo dos conselhos e grupos sociais com vista a
garantlr a participaç~o da sociedade organizada na educaçáo lunicipal e inclusIve garantir a proloção
àe ações de implantação do Conselho Municipal de Educação; Elaboração coletiva e participativa do
plano Municipal da Educação; Garantir uma educação para a emancipação social e cidadã, instruindo C~fi
ética e valores imorais próprios das convenções da vida social do lunicípio; Educar para a vida e sem
baites para o desenvolmento do aluno, Inclusive em relação à prática do Esporte e Lazer, passo. a
passo co~ a.EQuc~çào;, Apropriar do Esporte. cgmo instrum~nto de desenvo lvimto dªs caracidades lotoras
e de SOCJabl1Jda~e aos alunos da Rede MunlClpal de Enmo; Desenvolver a educaçao pe o esporte, tendo
COlO referência ahddades que visem a emancipação cidadã; Oportunizar ~ através do esporte, atividades
onQe.o educando possa desenvolver suas competencias, ahando saúae, lazer e educação; e, deuisatlvldades correlatas.

i

Ação: ~018 . construção,Ampliaç~o € Reformas das unidades Escolares

vnidade de medida: X I
I,

!egião ~uànt. 1014 Quant. LO!) Quant. 2016
'lunlClPlo 100 100 100
uantidade por ano." 100 100 100
alor por ano"""" 14)O,OO~~_0 _. J86,OOO,OO )24.880,00

T tais""""",: Quantid~de 400 valor 1.912.004,00
I

Quant, 2017
1QO

1~0
H1.l24JO·

Ação: O 19 - Manutenção da secrethria Municipal de Educação

U idade de medida: X



i

Pará I PPA 1014-1011 - DetalhamentoGoverno unicipal de São João do Araguaia Todos os programas
página: 048I ÓRGÃO: J6 - Secretaria Municipal de.E~ucação

UNIDAD~ ORÇAMENTARIA: 36.36 - secretarla Munlclpal de Educação

Regjãq . Quant. 20H Quant. 201) Quant. 2016 Quant. 20'li
Mun1C1 pl o

100 100 100 100Quantidade por ano ...
iOO 100 100 100

valor por ano ........ 1.no. 000,00 1.868.400,00 2.017.972,00 2.118.700,00Totais ........... : Qua~tidade 400 va lar l.m.072,OO
Açã : 0020 - Manutenção do (~nselno Municipal de Educação

Unidade de medida: % ,

'RegjãQ . Quant. {(lá Quant. 20H Quant. 2010 Quant. 2011
MunlCl pl o

100 100 100 100Quantidade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano .... " .. 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00,

. I' d d ~OO valor 120.000,00
Totm .... ,...... : Quantl a e,

i

Ação 0021 - capacitação e Qualificação de Recursos Humanos,

Unidade de medida: %

Regjãç . i Quant, lO14 Quant. 201) Quant, 2016 Quant. 2011
MunlCl pl o ' 100 100 100 100

I
Quanti dade por ano ... i

100
100 100

100valor por ano ....... ,
130.000,00 32.400,00 34.992,00 36.700,00Totais ........... : Quanti~ade 400 valor 134.092,00

TAL DO PROGRAMA: Jvalor 2014
~,~40.000,OO valor 201~

2. Jl6. 800,00 valor 2016
2.601.844,00 valor 1017

U36. )24,0:0
,

Subfunção: J06 - Alimentação e Nutri~ào

---------------------Programa:
,,

011 - Educação Básica co. ~ualidade e universaJizada

Garantir educª~ão ~úDlica de ~uali~ade a todos; Ad~quação das uniQad~s escolares cala esp~ç9s próprios
de Ola edocaçao para o desenvolvllento das capaCidades e potenCialidades do al.no; Adg'lr,r rec~s,s
pe~g!gicos de apoi~ Ipesl.isi e Ileit.ri para IS bibliotecis escolares e pira i biblioteca plbli'i
munlclpal; valorlzat e lnCentlvar a formação contlnuada para professores da Rede Munlclpal de Enslno;
Garantlr uma educaçpo pàra d emancipação social e cidadã da pessoa, instruindo com ética e valores



Pará i PPA 1014-1017 - Detalha.ento
Governo unicipal de São João do Araguaia Todos os progralas

: ÓRGÃO: J6 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDAD~ ORÇAMENTÁRIA: J6,J6 - SecretarIa Nunicipal de Educação

página : 049

,oraij próprias,das convenções sociaij hu,ana; .Superar as barreiras,arquitetônic1s e,atitudi~ai!
proprlas do e~Ino tradicional; Garantir a Inclusao ae aluoos co, necessidades educaCionais especiais
nas escolas, t~ndo acesso a uma educação pública e de qualidade; Garantir o fornecimento contInuo da
Nerenda escolar, buscar ampliar o atendimento, alplia-lo e lelhorar a qualidade, e ainda, buscar
desenvolver tr~loalento e cap1cita\ào de lerendeiras (os); Dar continuidade ao processo de lan'tençào
do Transforte Escolêr, buscando ampliar a frota COI vista a garantir o acesso a todo o alunado da ~ede
Nunicipa de Ensino Básico; Fortalecer a participação dos conselhos e grupos sociais COI vista a
garantir a pariicip'ç'o da sociedade organizada na educaçào.lunicipal e.incluslve garantir a proloçào
~e açoes de 1.pJafi[d~aC GO Conselho MunICIpal de Educaçao; Elaboraçao coletIva e partlclpatlva do
plano MuniCipal da f',caça,; Garantir '.a ed,caçao para a e.ancipaçào social e cidadà, instruindo {OI
eriça e valores lorais próprios das convenções da vida social do I,~içipio; fd,car para a vida e seo
lintes para o i desenvo Iv1110to do aIuno, IDCIUSiVe 11 relaça0 a pratm do fsporte e lazer, pas50 •
passo COI a Edu~ação; Apropriar do Esporte como instrulento de desenvolvi.ento das cafacidades lotoras
e de sociabiIid,de dos aIlInosda Rede MunicipaI de fnsino; Desenvo Iver a educaçao pe o esporte, tendo
COlO referênCia, atividades que visem a emancipà~ão cidadã; Oportunizar1 através do esporte, atividades
onde,o educand~ ,C!s. dlslnv~lvlr suas cOlpetincias, alJan~ sa~oe, Jazer e educaçào; e, de~isatlvldades corre)d~àS,

Açã : 0032 - Apoio ao programa de Ai:merração tscoJar _ PNAE
Iunidade de .edida: %

Quant. 201~ Quant. 2016
100 100

100 100
167,400,00 180.792,00

Quant. 2017
100
lOn

189,832,00
valor 693,024,00

Ação: OOB - Apoio ao Programa ide aJjme~ação Escolar- Agricultura Famíliar
Unidade de medida: I !

uantidade por ano", lJ~
alor por ano"""" ~),JOO,JO

otai s, , , , , , , , , , ,: Quanti d!ade -----. dãO

Regiãg ,
n.)O pl-O Quant, 201) Quant, 2016

100 100

100 100
48,600,00 )2,488,00

Quant, 2011
100

100
~UOO,OO

valor 201,188,00

Ação: 034 - Apoio ao Programa de ~limentaçJo Escolar-rndigina

U idade de ledida: %
R giãQ ,

-, M nlC1plO 'I, a" 'O' IiiJ n. ",o',
: 1(1(1I
I

Quant. 201)
100 Quant. 2016

100 Quant, 2017
IOE



Pará I PPA }OH- 2011 - Deta I ~amto' , 1 d - . di, dGoverno N no pa e Sao loao o Ar~guaJa To OS os programas
Página: 0,0

I ÓRGÃO: J6 - secretaria Municipal de Educação
UHIDAOEIOR(AMENTÁRIA: J6,J6 - Secretarla Municipal de Educação

I

Quantidade por ano", 100
valor por ano"""" 40,000,00, IDO

48,900,00
Totai s"""" ",: Qua~tidade, valor 178,7)6,00

,
Açã : 001) - Apoio ao progra., de Alimentaç~r Escolar Quinlobolas

unidade de medida: % i

RegjãQ ,
Munlclplo

"Quantidade por ano",
valor por ano""""

Quant, lC~
100

Quant. 101) Quant. 10H Quant. 1017100 100 100
100 100 10086.400,00 9UIUO 97.980,00

m' valor 3)7,691,00
..

va lor 101) valor 2016 VaIor 1017m.600,OO m.148,OO m.w,oo

100
j 80,000 I00
I

, ~ I

Totals" ..".",.: Quantloide

TOTAL 00 PROGRAMA: i, Valor lOH
I m,ooo,~C
I "---------- ~
I

Subfunção "Hl - Ensino Fundamental!

Prograld. 0011 - Educação Básica c~m yualidade e universalizada

~~ Garantir edu(~çào:púD;ica dE qüaliqade a todos; Ad~quação das unigad~s escolares cala esp~çQs próprios
-',i ' de UBa educaçao para o desenvolmento das capaCldades e potenmlJdades do aluno; AdguJr1r recursns

pedagógicos de apdio a pesquisa e a leitura para as bi~liotecas escolares e para a ~i~Jioteca públl!a
lUnicipal; valorl*r e ince~\ivar a forMação continuada para professores da Rede Municipal de Ensinp;
Garantlr ula educ~~ão para a emancipação social e cidadã da pessoa, instruindo com ética e valores
morais próprios da~ conven~õe5 sociaiS humana; Su~erar as barreiras arquitetõnicas e atitudinaGs
próprias do ensinoí tradicional; Garantir a inclusão ae alunos COI necessidades educacionais especiais"
nas escolas, tendol iCE550 a ~ffii educação p~blica e de qualidade; Garantir o forneci.ento contInuo da
Merenda escolar, b.jCcir amplia: o atendimento, alplia-lo e lelhorar a qualidade, e ainda, buscar
desenvolver trelna~entc e C2R2citação de merendeiras (os); Dar continuidade ao processo de lanutenção
da ) ranspa rt, f sCOli[, b"scinJa a.p J i ar a f rot a CGI vi sta a gamti r a acesso a toda a a J unada da Rlile
Municipal de Ensin~ 3JsicJ; Fortalecer a participaçào dos conselhos e grupos sociais com vist~'a
garantlr a particip~;ãc já ~:,ciedade organizada na educação micipal e incJuSlVe garantir a promoç.ão
de ações de i.plan~ação ~c Conselho Municipal de Educação; Elaboração coletiva e participativa do
plano Municipal da ! Edu(3~ão; Garantir uma educação para a emcipação social e cidadã, instruindo COI
ética e valores morais fr:prius das convEnções da vida social do .unicípio; Educar para a vida e se.
li.ites para o desenvolmwo do aluno, lnclusive e. relação à prática do Esporte e lazer, paS50.a
passo com a Educa~ãd; Apropriar jo Esporte como instrumento de desenvolvi.ento das capacidades lotaras
e de sociabilidade ~C5 aluras Ld Rede MuniCipal de Ensino; Desenvolver a educaç~o pelo esporte"tendo
COlO referªncia atiJidid€3 ;~fvisem a emancipaçio cidad~; oportunizar~ através do esporte, atlvldades
onde o educando PO~5i desELv01ver suas competªncias, al1ando sajue, lazer e educação; e, demais

I



Pará PPA l~l~-l~l{- Detalnamento
Governo M nicipal de São João do A~aguaia Todos os programas

página : 0~1 I

: ÓRGÃO: 56 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE: ORÇAMENTÁRIA: J6.J6 - SecretarJa Municipal de Educação

atividades correlatas.
I

AÇ;p: 0022 - Manutenção do pr.ograma Oindeiro Direto na Escola- PODE
I

unidade de ledida: % !

Regjãç . ! G~Jnt. 20H Quant. 201~ Quant. 2016 Quant. 2011
,

MunlClplo 100 100 100 100
Quantidade por ano ... 100 100 100 100valor por ano ........ 100.000,00 110.000,00 120.000,00 no.ooo,OO,
Totais ........... : Quan~idade 400 valor 460.000,00

Ação 002] - Apoio ao progm~ sálario Educação- QSE

unidade de ledida: %
RegjãQ . Quant. !W Quant. 201~ Quant. 2016 Quant. 2017MunlClplo 100 100 100 l~OQuantidade por ano ... I 100 100 100 100valor por ano ........ 1)).000,00 161.400,00 180.792,00 189.800,00I. "d 400 valor 692.992,00
TotaJS ........... : Quantl, ace

I

;Ação: 0024 - Apoio ao prograla de transporte Escolar-FNOE
I

IUnidade de medida: % .- :

egião Quant. 2C14 Quant. 20H Quant. 2016 Quant. 2011~uni cípio
I 100 100 100 lGGuantidade por ano ... IJ~ 100 100 100alor por ano ........ lJO.000,00 HO. 400,00 m,6J2,OO m.300,OO

otais, .......... : QuantidadE 40C valor m.m,oo I
I

I

i
Ação: 0~2) - Apoio ao prograla T~an5porte Escolar- Estado ..,

i
U idade de ledida: %

..I

R gjãq . ,
Qvar.r. 10l! Quant. 201) Quant. 2016 Quant. 2017H nlClplO I 1[10 100 100 10~i

Q antidade por ano ... i

100 100 100 100I
I
I,



Pará PPA l~19-l~11- OetaJ~alento
Governo M nicipal de São João do Anaguaia Todos os programas

Página : ~íl
~ ÓRGÃO: J6 - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE.ORÇAMENTÁRIA: J6.J6 - Secretarla Nunicipal de Educação

valor por ano ........ : )0.000,00 )4.000,00 )8.HO,OO
,

Totais : Quantidade 400 valor m.H6,OO
I,

Açã : 00{6 - ~anutenção do prpgrama Brasil Alfabetizados

Unidade de ledida: %

Regjãq .
NunlCl plo Quant. 1014

100 Quant. 201) Quant. 2016 Quant. {OIl100 100 100
100 100 100í4.000,OO í8.000,OO 60.000,00

valor m.ooo,OO

Quanti dade por ano... 100
valor por ano........ jO.OOO,OO

Totais : Quantiidade ~oo

Ação 0027 - Manutenção do programa Caminho da Escola
I

Unidade de .edida: %

Regjãq . I Quãnt. 2CH Quant. {OH Quant. {016 Quant. 2017
~unlclplo 100 100 100 100Quantidade por ano ... , 100 100 100 100valor por ano ..... ", i 100,000,00 1lO,000,00 140,000,00 160.000,00

I

Totais., ......... : Quantidade 400 valor m,ooo,OO

Ação: 028 - Apoio ao Ensino Fundamental

nidade de Medida: %

egjãQ . Quant. 20H
unlclpl0 100

uanti dade por ano... 100
lar por ano........ 100,000,00

Quanr. 2m
100

100
108.000,00

Quant. 2016
100

100
116.640,00

Quant. 2017
100

100In.m,oo-r--------;'r--. . _
T tais ..,..,..... : Quantida!aE 400 valor

TO Al DO PROGRA~A: valor 1014
~8í.000,JO va lor 201~

7)UOO,OO Va lor 2016
82>.384,00 valor {OU

88L,808,O'O .
Subfunção: 1 l-Ensino Médio

,
i

Prograla: O 11 - Educa~~o sisicd com ~ualidadFe universalizada
I



pará ; PPA lOI~-1017 - Detalhamento
Governo ~ nicipal de São João do A~aguaia Todos os programas Página : O~J

, ÓRGÃO: J6 - Secretaria Municipal de Educação
UNIOAO~ ORÇAMENTÁRIA: J~,36 - SecretarIa Municipal de Educação

Garantir educatão p~bli(a de qualidade a todos; Adequação das unidades escolares (amo espaços própiios
de UI~~ducação p~ra ,o dese~volvi~entq das capacidad~s ~ potencialidades do aluno; ~dg~irir reçu~~os
pedagoglCOs deiapolO a pesqulSa e a leltura para as ~lbllotecas escolares e para a bl~ílote(a publilCa
municipal; ValGrlZar e Incentivar a formaçjo continuada para professores da Rede Municipal de Ensino;
Gararytlr ~Ia,equcaçâo para _d emançipação social e cidadã da pesso~, instrujndo,cqm ética ~ va)of~s
mOfal~ proprlos.dàS conye~çoeJ soclal~ hu~ana; .Sup'erar as barrelras.arqUltetonlc~s e,atltudlryajS
proprlas do enSIno tradlC!Onal; GarantIr a lnclusao ~e alunos co. necessidades educaCIonaIs espeCiaIS
nas escolas, t~ndo acesso i uma educação p~blica e de qualidade; Garantir o fornecilento contlnu~ da
~erenda escola~1 buscar 21plidr o atendimento, alplia-lo e lelhorar a Qualidade, e ainda, buscar
desenvolver tre~nameoto e cap'acitaç~o de merendeiras,(os); Dar co~tinuidade ao processo de Manutençào
do Transporte E~colar, buscando ampllar a frota com vIsta a garantIr o acesso a todo o alunado da Rede
Municipal de Ensino Básico; Fortalecer a participação dos conselhos e grupos sociais co. vista a
garantIr a participaçãc da sociedade organizada na educação lunicipal e inclUSive garantir a proloção
àe ações de ilplanta(ão do Ccnse]~o Municipal de Educação; Elaboração coletiva e participativa do
plano Municipal da EduCiC~O; Garantir uma educação para a elancipaçào social e cidadã, instruindo tom
~riça e valores. ,[crais ~rópr;os das ~onven~óes d~ vida social d~ lugiçipio; Educar para a vida e se;
lJlltes para o .aemvc.nt'ntc do alUno, InclUSIVe el relaçao a pratlCa do Esporte e Lazer, passo a
passo co~ a.E~ucaçJo, Apropriar do Esporte,cQIDo instrumento de desenvolvimento dªs capacidades lotoras
e de sombllldade vos alLn.o~ ~a Rede MunICIpal de Enmo; Desenvolver a educaçao pelo esporte, tefldo
como refer~ncia ~tjv;dades Que visem a emancipação cidadã; oportunizar\ através do esporte, atividades
on~e,o educando: pOSSe desEovQlver suas cODlpet~ncias, almdo saúae, lazer e educação; e, dmisatIVIdades correJatas.

Ação: 0029 - Apoio ao Ensino Nédio

unidade de medida: %

RegjãQ , Qb~nt, l[:~4 QUint. 201) Quant. 2016NunlclplO lúO IDO 100
Quanti dade por ano", 100 100 100Valor por ano""""

I )O,JOO,OO )4,000,00 )U20,OO
T t ' 'd ' 00 valor m,B6,OO
o als"",,,,,,,: Quantl,aae

Quant, lO~7
100

100
6U36,OO

f

T-----------~·------------------- T_I

valor lO~7
61.2J6,aO,

valor 2016
~8,m,OO

Programa: 011 - Educação Básica conl ~ualídade e universalízada
Garantir educ~ção ~úb;jcJ J( qualiqade a todos; Ad~Quação das unigad~s escolares COlO esp~çQs próprios
de ula educaçao p~fã o cesenvo lmento das CàpaCldades e potenm lldades do aIuno; Adgulrl r recurs.os
pedagógicos de ap'oi~ à pei~JiSd e à leitura ~ara as bibliotecas escolares e para a bibíioteca publi~a
lunicipal; valorizar ~ i~C21:j~Jra formação continuada para professores da Rede ~unicipal de Ensino;



Pará j PPA l~1~-l~11- Detalnamento
Governo N nicipal de São João do A1laguaia Todos os programas

pági na : 0)4

; ÓRGÃO: Jo - Secretaria Municip,al de,EQucação .
UNIOADa OR'AMENTARIA: J~,J~ - Secretar1a MunIcIpal de Educaçao

Garantir uma educação para a emancipação social e cidadã da pessoa, instruindo COI ética e valdres
lorais próprios das convenções sociais humana; SUp'erar as barreiras arquitetônicas e atitudjdais
próprias do entino tradicional; Garantir a inclusão ~e alunos COI necessidades educacionais espec~ais
nas escolas, téndo acesso a uma educação publica e de qualidade; Garantir o fornecilento contInua da
Merenda escola", buscar ar.p)iê;, o .atendimento" a.plia-lo e lel~or~r a qualidade, e ainda, bu~W
desenvolver trelnaR/ento e capwtacao de merendeiras (os); Dar contInuIdade ao processo de muteQçao
do Transporte ~scolar, bü5CanJD ampliar a frota com vista a garantir o acesso a todo o alunado da Rede
Municipal de Ensino ~á5ico; rorta,ecer a participação dos conselnos e grupos sociais COI vista a
garantIr a part~cipi(JD da 5~'iedade organizada na educação lunicipal e inClUSIve garantir a prolo~ão
de ações Qe, im~la~dçàú Jo Conselho Municipal. de Educação; çlabQração,coletiya e_particip~tiva, do
plano MunICIpal da tdUCàçao; GarantIr uma educaçao para a e.anclpaçao socIal e cldada, 1nstrulndo tom
ética e valores morais próprios das convenções da vida social do lunicípio; Educar para a vida e sei
li.ites para o desenvolvl~ento do aluno, 1nclusive e. relação i prática do Esporte e lazer, passb a
passo COI a Edu~ação; Apropriar do Esporte como instrumento de desenvolvilento das capacidades lotaras
e de socia~iljdade, d~s alLno! d~ Rede Municipal.de ~nsi~o; oesenvQlver a edu~ação pelo esport~,.tendo
COlO referenCla'dtlvloades que V1sem a emanclpaçao cldada; oportunlzarl atraves do esporte, atlvldades
on~e,o educando, pcm dEmvolm suas competências, almdo saúae, lazer e educação; e, de.aisatIvIdades correlarà~

-t---- --,-__._._.__.__.. . ---!--

Ação 0030 - Apoio ao Ensino I~fanti1

unidade de medida: %

RegjãQ , ' Quart, IC:4
Nunlclplo 100

Quanti dade por ano", lJO
Va 1ar por ano" " " " ~UOUO
Totais"", 0""': Quanda~---'-~

!

Quant. 201~
100

100
81.000,00

Quant, 2016
100

100
88,m,OO

Quant, l017
100

100
9l, 500,,00

Ivalor J42,228,OO

OTAl 00 PROGRAMA: valor 2014
; 80,000,JO-r-----__ -+ . ~_

valor (01)
81.000,00 valor f Oli,

9UOO,OO---r---- ~-
Subfunção: 366 ~ Educação de Jovens ie du; tTi

I---r-------r· .._.._.
-- ---_ .._---------------

I
prograla: 0011 . Educação Básica co~ Qua)idãJe e uni~ersalizada

Garantir educ~çjo p~61jca,dc ~uali1ade a todos; Adequaçjo das uni~ad~s escolares COlO esp~çQs próprj~s
de ula educaçao para u desenvolVImento das capaCIdades e potenclalldades do aluno; Adgulrlr recur~s
ped~g99icos de apojo d pe:)~ji?a e à leitura para ~s bibliotecas escolares e para a bjb[ioteca públíta
lunlclpal; valorlz~r e l~centl~Jr a formJçâo cont1nuada para professores da Rede ~unlclpal de Enslnn;
GararytH ~ma,educa~àc paíci _à elilàn~ipação sodal e cidadã da pesso~, instrujndo.CQ. ética ~ valo~~s
1I0ralS proprlOS dasl conv€n~Ges SOC1aJS humana; Superar as barrems arqultetonlcas e atltudlnans
próprias do ensino I tíad';dnai; Garantir a inclusão ae alunos COI necessidades educacionais especiails
nas escolas, tendo! àtê.í:iv d Uiilã edúcãçáv p~blica e de qualidade; Garantir o fornecimento contInuo <Ia



Pará ,PPA 1014-1017 - Detalhamento
Governo M nicipal de São João do Ar~guaia Todos os programas

ÓRGÃO: J6 - Secretaria Municipal de Educação
UNIOAOEiORÇAMENTÁRIA: J6,J6 - Secretarla Municipal de Educação

Página: o,)

Merenda escola~, buscar ampliar o atendimento, ampliá-lo e lelhorar a qualidadel e aindal busrar
desenvolver trelnamento e capac'tacão de merendeiras (os); Dar continuidade ao processo de lanute~ão
da Transparte ~scal,r, ~Jscan~o alpliar a frota COI vista a garantir o acessa a tada o alunado da iIIde
Municipal de Ernsino Basico; Fortalecer a participação dos conselhos e grupos sociais COI vistà a
garantlr a part~cipação da sociedade organizada na educaçio lunicipal e inclusive garantir a prolo~io
ae ações de implantação do Conselho Municipal de Educação; Elaboração coletiva e participativ~ do
plano Municipal da Educaç~o; Garantir uma educação para a mncipação social e cidadãl instruindo com
ética e valores~ morais próprios das convenções da vida social do micípio; Educar para a vida e sem
limites para o 'desenvo!vimento do alunol lnclusive em relação j prática do Esporte e lazer, passo a
passo com a EduEacJo; Apicp;;af de Esporte como instrumento de desenvolvilento das capacidades lotoras
e de sociabilid~d~ dos a1uno5 da Rede Municipal de Ensino; Desenvolver a educaç~o peJo esporte I tehdo
COlO referéncia ~t;v~dadEs que visem a eman(ipaç~º cjdad~; oportunizarJ atrav~s do esport~1 atividaf~s
on~e, o educando: POS:,2 Jfsenvolver suas competenClaSI aJmdo sauae, lazer e educaçao; el delalsat1V1 dades (orr~kas,

--r------------r, ~
Açâo 0031 - Apoio ao Ensino d~ Jo~em E Adultcs - ElA

Unidade de ledida: X

RegjãQ ,
Munl C1pl o

Quanti dade por ano",
Va lor por ano" """

I Quar.t. 2314
lOD

100
JO,OOOIJO

Qcant. 201)
100

100
íUOO,OO

,
Quant, lOF

100
Quant. 2016

100

100
JU1UO

,
100

610.000100
. !Totais""""",: ~uanti~ade

I valor 782.J10100

I

'valor 1014
I .-' ~O1 n ~...Ü I J L' j L'V-t-------------i--: _

T TAL DO PROGRA~A:
, !

Valor 1Ol~
620,OOO!O~,

valor 10lô
l8,m100

TOTAL DA UNIO OE,Q~AMENTÁRIA:
va;or 201) valor 2016 valor 1017

~,ba),800,OO 4,011.244,00 4,784,880100----+--------r--_._, _

I'

I
I



Pará I PPA lOH-lOll - Detalhmnto
Governo N nicipal de São João do Ar guaia Todos os programas

Página: 0)6
I ÓRGÃO: 31 - Fundo Municipal de Saúde

UNI~AOE OR(AMENTÁRIA: 31,31 - Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunç·o: 122 - Adlinistração Ge aI,

Pr09ra'a: 0012 . Saóde Ate,dile,lo da .teo,ic 82Sicc,lédia e Alta COlplelidad ,
Garantir a lanufençJo permanente das ações de Sa~de Pública Nunicipal, atrav~s dos programas "Saúd~ da
Falília (PSF)l Agentes Comunitários de saúde (A(S)~ Vigilância sanitária, vigilância Epideliológica,
vigilânCla AloientaJ, Saúde Bucal, Atendimento Méaico Albulatorial\ proloção da estruturação flsica
das unidades de I saúde pública micip.al, garantir a laOutenção ao processo de Tratamento fora!do
DOlicílio (TFO) 1/ den~r~ outras ~tividades nece~sárias,a, funcionabjJidade da saúde pública :do
lIunlclplo; OelaJ5 atlYidades fe;amnadas ao atendmnto baSlCo; Garantlf, buscando .elhorar e amphar
Atendi.ento de M!dia Complexidade na rede municipal de saúde; Garantir a lanutenção permanente das
ações de,saúd~ P~bJicg ~unicipal, através do processo de atendileOtº ellédia COIplpidaae, qis co,o,
parto, clfUrgla Oe. medlO ,pane"~ dentre ,outros, promov~r adequa~aQ dº espaço flS1ÇO das unldadesiQe
atenQllento Be midl~ COup!eX:Cice com vIsta a melhorla e alpllaçao ao atendlmento; e, OelalSatlYldades correlatas, ,

I

Ação: 0047 - Manutenção da 5eC~€t2ria IÀunicipal de SaudE
vnidade de medida: %

RegjãQ , :çuant, 'C' ~ Quant, ~OH Quant, 2016
l ..;.NunlCJ plo
100 100 100

Quantidade por ano", 100 100 100~alor por ano"""" UOO,OOUO 3, )OO,OOUO U82,40UO
otais""""",: Quantíd,Gé 400 va 1or 1),582,400,00

Quant, 2011
100

100
UOO,OOO,OO

Ação: 048 - construção, ,~eformale Ampi-iaçáo de Postos E Unidade de Saude
lnidade de ledida: % I

,
-,

I
R giãQ , QUJnt, lO:4
.~n.1Clpl!J i DO

Q antidade por ano", ;00
V lor por ano"""" ~OO, 000, Da
-+----------1- ---, 'qT tais. " " " " ,,: GuantH Ie

,

Quanr, 201)
100

100
116,000,00-~----'--'---------------.-~oo valor 899,280,00

Quant, 2016
100

100m,280,00

Quant, 2017
100

100
2)0,000,00

Ação: 00 9 - Aquisiçao de Academi~s de )àude



Pará I PPA 101~-l017 - Deralnalento
Governo M nicipal de São João do Ar guala Todos os programas

Página: 0)7
! ÓRGÃO:]7 - Fundo Municip.al de saúde

UNI~AOE ORtAMENTÁRIA: J7.Jl - Fundo Municipal de Saúde

!
unidade de ledida: uni~~de

Regjãq .
I Quant. 1014 Quant. lOl, Quant. 1016 Quant. 1VIlMunlCl pl o 1 1 1 1~uantidade por ano ...
I 1 1 1 1valor por ano ........ I 8~.OOG,OO 82.000,00 84.000,00 86.000,00
i

Tota is........... : Quan~idade . valor m.ooo,OO

Ação 00,0 - capacitação e Qual ificação de Recusos Humanos

unidade de ledida: %

Regjãq . Quant. 1014 Quant. lOl) Quant. 1016MunlClplo 100 100 100
Quanti dade por ano ... 100 100 100valor por ano ........ lO.OOO,OO lUOO,OO 21.328,00. .~ ,

400 valor 89.W,OO
TotaIs ........... : Quantl, aGe

I

Quant. 1011
100

100
lUOO,OO

.
Ação: 0068 - Manutenção do Cons1Jho Municipal de Saúde

nidade de medida: % !

I

puant. 10:4
i 100I

eglaq ,
unlCl pIO

uanti dade por ano .
alor por ano ..

Qmt, 1Ol~
100

100
lI.OOO,OO

Quant. 2016
100

100
{2.000,OO

Quant. 2017
. 1M

100
n.OOO,OO

I 100
; 10,000.00
I '

otais : Quantid de 400 valor 86.000,00

TO Al DO PROGRAMA: v~J ar lOl~
3.m.00u,D0 valor 101,

U4UOO,OO valor l016
4.64),008,00

valor lO,}?
4,68UOO,,0.0

Subfunção: Dl - Atenção Básica----t---__--;-,__. _
,

prograla: O 12 - Saúde Atendimento d~ Aten~ão BáslCo,Média e Alta Complexidad
Garantir a manutenç~b pmanente das ações de Saúde Pública Municipal, através dos progmas "Saúde da
Fa.ilia (PSF)l Agentes Ccruunitários de Sa~de (ACS), vigilância sanitária, vigilância EpidelioJógiça,
vigilãncla Amoiental sa6de Sucal, Atendimento M~dico AlbuJatorial, proloçio da estruturaçâo fls1ca



Ação: 00 3 - Manutenção do Prog. dg AtfnçaJ odsica de Saúde -União

Uni~ade de ledida: %

Puá . . PPA 1014·/017 . DIta 1hdlen toGoverno uOlelpal de Sio Joio do Araguaia Todos os progra.as

Ação OO~1 - Aquisição de veículos e EquipamEntos e Mobiliários e. Geral
Unidade de ledida: %

--r---~ _

das unidades de saúde pública ,unici~al, garantir a .anutençao do rroces5o de Tratalento fora do
Oo.icilio (TfO), dentre 'urras atividades necessárias a funeionabi idade da saúde pública do
IUnitipio; Dlla Is atividaJe; reIacionadas ao atendilento básico; Garanti r, buscando 111hom e a.p Ii"
Atendi.ento de lédia (o,plixidade na rede .unieipal de saúde; Garantir a .anutençio ~er.anente das
atóes de Saúde Pública Monteipai, através do processo de atendi.ento e•• édia eo.plelidade, tais eo.o,
pirto, Cirurgia de .edio porte, lentre outros, prOlOver adequaçio do el~aço flsieo das unidades de
itendllento de .edia cOlplexidade COI vista a .elhoria e a.pliaçio do atendi.ento; e, De.aisitividades correlatas.

ÓRGÃO: J7 - Fundo Nunleip.al de.s~úde ,
UNIDADE ORÇANENTARiA: 37.37 - Funao NunlClpal de Saude

Pági na : 0,8

=

Quant. 20J
100

100
108.000,00r---- . .__.. _

otais : Quantidace /;00 valor 630.321,00

Regjãq .
NunlclplO

Quantidade por ano .. ,
va Ior por .no ... " ...

Quant. .'(14
100

100
283.209,00

Quant. 2016
100

100
116.640,00

Quant. 2017
100

100
122,472,00

Ação: {O~2 - Nanutençào das Calpanhas (je Vacinação

U idade de ledida: %

R gjãg . QUént. UH
• nlClplO 100
Qtanti dade por ano... lOC
valor por ano........ 10,000,00

---r-- ~

TO ais : Qbantidao'e 4CC

Quant. lOl) Quant. 2016
100 100

100 100n.000.00 14.000,00-,----------_._--------------------
~a)ar 91,000,00

Quant. 2017
lO{)

100
2).000,00

Totajs.,."., ,...: Quantldadc

Qum, lOl)
100

100
m,600,OO--,r--- .. ~ _

valor 1.883.488,00

ieg ãg , Quant, n~i
lun ClplO 100

Qu~~ idade por ano... 10;.
Valor por ano,,,..... 42ü.OOO,JO

Quant. 2016
100

100
489.888,00

Quant, 2011
100

100
)20,000,00

Ação: OO~4 ~ant,do Prograla da AtençJo sásiLa de Saúde-PA8- Estado



Pará PIA 1014-1017 _ DetalhllentcGoverno HunicipaJ de Sio Joio do Araguaia Todos os progra.as

Página: 059
ÓRGÀO: 31 - Fundo Nunieipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 37,37 - Fundo Nunieipal de Saúde

Unidade de .edida: %

Regjãg , Quant, 2014
Nunlclpl0 :00

Quantid~de por ano", 100
VaIar por ano"""" no. &00,00

Quant. 20B Quant, 2016
iOO 100

100 100
237,600,00 256,600,00---------_._._----------------Tota is"" ," ," ,,: Q.antidode 400 va lor 983.100, DO

Quant. 20r
100

100
269,500,00

Açã : 0055 .•• nutenção do Programa Saúde Bucal

Unidade de .edida: %

Reg!ãq . Quant. iC.4NunlclplO 100

QuantidadE por ano,,, 100
Valor por ano"""" m,OOO,OO

Quanr. 201)
100

100
237,600,00

Quant, 2016
100

100
257,000,00

Quant, 2017
100

100
270.000,00Totais""""".: Quantidaée 400 valor 984,600,00

Ação: 056· Nanurtenção do progrm Saúde da Família

(nidade de .edida: % ..

R giâg , Qüdnt, lO~4
• nlclplO 100
Q antidade por ano", 100
v 1or por ano""" " 64 ) , 000, 00

Tora i5" " " " " .: Quanti dade 40C
I

Quanr. 201) Quant. 2016
100 100

100 100
696,600,00 752.300,00

Quant. 2017
100

100
790.000,00

valor 2.883.900,00

lçio: 00 9 - lanutençio do Prograla ,g,nte COI.nitario de Saúde _ PACS
Uni ade de ledi.da: ~
Reg.ãQ .

·Nunl lp10

Quan idade por 4no ..,
~il0 por ano .. "" ..

Quant. 2[U
100 Quant. 2016

100

100
630.000,00

Quant. 2017
100

100
660.000,00Totai : Quantidade 4ca

Ação: 0067 Nanutenção de Outros Programas da Atenção Básica



Pará
Governo

-,

. '. PPA l014-l017 - Detalha.entornJCJpal de 5ao João do Araguaia Tados os programas

==
Unidade ,de .edida: %

Regjãg .
Qudnt. 2014 Quant. 201)

Quant. 2016
~unlClpJO

~OO 100 100Quantidade por ano ...
~Ja 100

100
valor por ano" ...". iO.OOUO

J2.000,OO H.OOUOTotais., ......... : Quantidade
4úO va j ar 210.000,00

ÓRGÃO: )7 - Fundo ~unicip'al de saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 37.37 - Funao Municipal de Saúde

=- P ·" . ~;'. n604,';, ,1;.

Quant, 2017
100

100
JUOO,OO

OTAL DO ARpGRA~A: va!or 2014
2,398,109,(10 valor 20H

l,18;.400,OO valor 2016
2,)79.428,00 valor 2017

2,711.972,00---,--------_ .._-------------------Subfunção: 302 - AsSist~ncia Hospitalar e hmbulatoriaJ

Prograta:
011 . Saúde Atendilento da Atencao Básico,lédia e Alta COlpleridad

Garanti r a lanutença. perianent i das a(des de Saúde púh!ira.I,~ici pa! , " tméj do) prog",as :;'Yde. da
fali I!a (P;f) I ,Age",

5
C"'ma rios de Il'd, (AC;),_ Vlgll ano a 11Dltar!a, v! gl Ianm fpld,,!.1oglfa,

VIgllanCl a AI" ent aI, Ia,d, 8",1, A tendlle~ to ledlCo Alh,1atoml, prolOçao da est ruturaçao f lil (I
das, ,~idades de saúde páhU(I "n/cipa I, garanti, a ..,'tençjo ao, ffocesso de Tr~ta.enro fora do
Iloll Olh o (TfO), den t re o, t"s at IV Idades Deressanas a funClonahl Idade da sa,de puhiJ" do
luniclpio; oelall ali,ida~i re:lciina~s ao atendi,ento hlsiço; Garanti!, hus"n~ Iflhorar e alplilr
Atendllento de· ledll iOlp I€li oaoe na rede lU", (Ipa1 de sande; Garantir a lanut eoçao pertanente das
ações de Saáde páblic, ~üni(ipa:. através do proces;; de atendilento el lédia cOlplelidade, tais COlO,
parto, cirurgia de .édio oorte, dentre OU[IOS,prolover adequaçáo do espaço flsico das "idades de
atendl'ento de lidi a (G.p Iexi daae CD' vi sta a "I horia e alp1iação do atendi "n to; e, Im Ilatividades correlatê~. '

Ação: 0060 - ~anutenção do Prograiê Alh/~~lÁ

unid de de .edida: %

Região
~unicfpio

.I dQuantl a e por ano."
valor or ano ... "" ..

QWi. 101)
IDe

Totais." .." ..,.: Quantidad~--,------_. __ .- ... "-.._--- ..__._------------
:ov

a:;o.OOO.OO 100
864,000,00

Quant. 2016
100
100m.000,00

Quant, 1017
100
100

979.800,00400 valor 3.576,800,00

Ação: 0061 - anutençJo do Programa Ce~:,u j~ Esp, Odontologica-CEO
unidade de ledida: %

I



Pará
PPA 2014-2017 - Detalha.entoGove no MuniCiAal de São João do Araguaia

Todos os progra.as
Página: 061

ÓRGÃO; 37 - Fundo Municip.al de Saúde
UNIDADE OR~AMENTARIA: 37.37 - Funao Nunicipa) de Saúde

Regjãq .
Quant. 20H Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 10li

NunlClplo
100 100 100 100Quantidade por ano...
100 100 100 100

Valor por ano........ íO.OOO,OO í4.000,OO í8.300,OO 62.000,00Totaü ........... : Quanti dade 400 va lor 124.300,00
ção: 0061 - Nanutenção do 5A~U

Unidade de .edida: t

Regiàf Quant. 2C14
Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 20r

Nunic.pio
100 100 100 100Quantjdade por ano ...
100 100 100 100

valor :por ano ........
80.000,00 86.400,00 93.300,00 98.000,00Totais ........... : Quantidade

400 va)or m.700,OO t
AÇ o: 0064 - ,prograla de Investimentos el Sa~de

Unidade, de .edida: %

Reg!ãg .
Quanr. 2014 Quant. 201) Quant. 2016 Quant. 2011

NunlclplO
100 100 100 100Quantidade por ano...
100 100 100 100

valor por ano ........ 80.000,00 82.000,00 85.000,00 88.000,00Totais ......"" ,: Quantidadf
400 valor m,ooo,OO

Ação 0066 - Ndnutençâo dos TFD'S

unidade de .edida: t
Regjãg .

QUdnt. [OH
Quant. 2015 Quant, 2016 Quant. 2017

NunlClplO
lU 100 100 100uantidade por ano ...
100 100 100 100

alor por ano"" .... 110,000,00 120.000,00 140,000,00 150.000,00otais".", ..... : Quantijade 400 va )or 520.000,00-+
TO A L 00 PROGRAMA: Vàlor 2014 valor 201í valor 2016 valor 20171,12C.000,OO 1.206.400,00 1.309.600,00 1.377.800,00

0------



Pará
Gover Q -unicipal de São João do Araguaia PPA 2014-2017 - Detalha.ento

Todos os progra.as

ÓRGÃO: 37 - Fundo Nunieip.al de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: J7,37 - Funao Nunicipal de Saúde

Página: 002

Sub unção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

pro ra.a: 0011 - Saúde Ateodi'eoto da Ateoçao !ásico,iédia e Alta Co'plelidad

Garaotir a liOuteoçao perlaoente das açóes de Saúde Pública IUoicipal, através dos progralis 'Saúde d,
fa,ilia (PSf), Ageotes co,u,itários de Saúde (ACS) , Vigiliocia saoitária, Vigiláocia tpide'iológica,
Vigilioc,a Aloie,[al, S,úde B,cal, Ateodi,eoto ledico Albulatorial, prolOçáo da estruturaçáo f,sica
das u,idades de saúde púbJ;,a ,uoicipal, garaotir a ,aoute,çáo 00 processo de Trata"'to fora do
Oo'icilio (TfO), d,.tr, outras atividad,s "cessárias a fuocio"bijid.d, d. s,úd, pública do
,uoicipio; Oe,.,s ati,idades relaciooad.s ao ateodi,eoto básico; Garaotir, buscaodo "Ihorar e a'pliar
Ateodi,eoto de Hidia co.plexidade oa rede ,uoicipal de siúde; Garaotir a ,aoute'çio per'.oeote da;
açóes de Saúde Públ ica iooi cipa I, através do processo de ateodiJeoto " ,édia cOle lexidale, tais mo,
parto, cirurgia de ,édio p'rte, deotre outros, pro,o'er adequaçáo do espaço f,sico das u,idades dI
atendm'to de lid ia COlOIexid.de COI vista a 111hori a e alp Iiiçio lo ateodi lento; I, DllaI satividades correiatas,

--r-- _

Açá : 0057 - laot, do Progrl'. " j"ist"':' farlaceitica Basic,
Unidade de ledida: %

Reg!ãg ,
Quant, :014 Quant. 2015 Quant. 2016

.unlOpJO
IDO 100 100Quantidade por ano."
lJG

100
100

Valor por ano .. ,,.. "
14J,OCO,OO

1)1.200,00 163.300,00-----.-Totais ........ ,.,: Quantidid€
400 valor 62U60, ÓO

Quanr, 2017
100

100
171,460,00

Ação: 0058 - Nanutenção do Programa F3rmiciJ Popular

nidade de ledida: I

egiãg . ~JJ,]t. 2úl:
UnlCJptO 10:
I

Q' antidade por ano, ,- iJu
v lor por an~ ... "... 10.000,00

Quant, 201)
100

100
lZ,QOO,OO

Quant, Z016
100

100
15 .000,00

Quant. lOli
100

100
18.000,00T tais .... ,.. ,... : Quantidade

valor H.OOO,OO
ror L DO PROGR~NA:

ta/or 2014
1)~,OOOIJC

------------------------------------
Va lor 2015
103,200,JO valor Z016

178.300,00 valor 2017
189.460,00-----r--_.--__ . __

Sub função.: 30 - vigilância Sanitária----r-- . .
Progrdld: 0011 - saíde Atendi'ento da Atioçaa Basico,Nédia e Alta Co,plelidad



Pará . . PIA i014. /017 . DeraIhmntoGovern Nunlclpal de São João do Araguaia Todos os progralas

ÓRGÃO: f . Fundo ~un ic ip'aI de Saúde
UNIDADE OR(A~ENTARIA: 37.37 - Fundo Municipal de Saúde

Página ; Oô3

Garantir a lanutenc;o per"'ence d.s .çóes de 5.'de p'blic. lunicjpal, atr.vés dos progr.l,s '5.úde d,
falili. (P5f), Agentes (o'"itários de 5"de (A[5), Vigilânci. 5.nitári., vigilâ'ci. [pideliológic.,
V1g1Iâ~C1' AI,ient.l, laude Buc.l, Atendilento le,ico Albulltori.l, proloçáo da estrutur.ç;o f1sica
das u~ld.des de s.ude pública 'uniciR.I, gar.ntir • lanutençio do frocesso de Trata.ento fora do
00lic1110 (TfO) , dentre o'tr,s .tivia.des necessári.s • funcionlbi id.de d. saúde públic. do
lunicipio; Oel'IS .tivid.des rel'tio,.~s .0 atendilento ~sico; ~r.ntir, bustan~ lelhor.r e .Ipli.,
Atend11ento de Mél ia (010 J elid.de na rede lunicipaI de saúde; "'aot ir a Ilnutençio perl"ente d.!
.çóes de 5.úde Públic, "u,ic'o.l, .tr.vés do processa de .tendilento el lédia cOlplexidade, t.is COlO,
parto, cir,rgia de tédi, p,rte, dentre ootros, prolover .dequaçio do eSR.ço f,Sico d.s u,id.des de
.t!n~llento de 'i~;' cc,p"iid,de COI visca • lelhoria e alpli.çâo ao atendilento; e, oel.l;atlvldades corre,dt(~,

Ação: 0071 . ~anutençio do Programa de Vl~j:Jncia 5anit~rja

Unidade de .edida: ~

RegjâQ ,
MunlCl plO

Quantj~de por ano",
Va J or por ano""""

Quant, 201)
100

100
1l,OOO,OO

Quant, l016
100

100
13.000,00

Quant, iOI?
IDO

100
2).000,00

1)-1~ L·n,oca, O~J
I Totais .."""",: QUclnt:daaf

TOTAL DO PROGRA~A:

va 1o r 90, 000 , 00

Valor !014
l0 CJ~,OC Va lor 20H

li, ooe, 00 valor 2016
23. 000,00 valor 2017

2).000,00
I _

Subfunç~1 M5 . Vigilância EpidelJ01cç:"cà---t-- o, __ ., __

progral': OO]} . Saide !tendi,ento d' Atençio B,sICO,ild,a 'Alt •.[Olp!exid.d ... • .
Gar.nt1r a lao,ten(,o p" ••nente 1.5 açGiS le S.ude 'obllc. lun1clp.l, .tr.ves das progr'las 5.~dl ~
~Iilj. ('5~, .Age"" ç""."I,iDS De 5aide (IC5),.Vigilinci. 5anitiri., V!gilânci. EPideljolof91~a,
Vlg11.ncl. ~"entil, 5i," I,cal, Ice,d1,e,[0 MediCO Albul.tor1.I, proloç.o da estrvturaçaof lSldca
das.u~i~adesde I,úd, ,:W, a lU' ic;~. I, ;arm ir a .. "tençio ao.Processo de 1ratmnto .ora a
001lC111o (lfO), é"tre "'1'5 .tlvlaades necessarl.s • funclon.b111dade d. saude pobl1C' .do
Ilnicipic; Oe•• ls ':',i"'[1 ·elaeion.das 'a 'tendil,nco básico; Garantir, buscando 1!lhor.r e .Ipll.r
Atendilenco de iédi, :~I,le,'d.de n. rede ,unicipal de s.úde; Garantir 1 l.nutenç10 ~erl.n!nte d.s
.çóes de Saúde Pô:1;" ~.:;:'il :, airavi5 d; ,rimS" de atendilento li léd" COIpI'11 daae, q IJ COlO,
parto, cirurgia 1e. di° .POI t(. dentre. outros, premir .dequaçâ! Ó! esRaço f151 (O das UOldades de
.tenillento de oedlJ :GI~llIid,jl m '15Cl a melhor" e alll"çao ao .tendmnto; e, 011'"atividaâes cWêlatas, '--t---~ ._., _

Ação: 00 5 - Err.d~caçãc e C~~trJ)Es j~ ]oe~;as 2 EndEmias

u'1d•d• d. "di dI: !

I



Pari . . PPA i014- iOl! - Oeta IhmntcGcver j,nJ (1pa' de Sic Joio do Arag,a ia rcdos os prcgr alas
Pági na : 064

ÓRGÃO: 57 - Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇ4NENTARIA: 37.37 - Fundo ~uni(ipal de Saúde

RegqQ .
Quant. 2014

Quant, 201)
Quant. 1016 Quant. 1017

NunlCilplo
10J

100 100
100

Quantidade por ano.,.
100

100
100

100

Valor ,por ano, .. , ".
iO.OOO,OO

)4,000,00
58.310,00 62,000,00Totais•. " ..,...,: Quantidade

40ú val(!r 224.320,00L .

AÇfo: 0072 - :Nanutenção do Programa de Vigilância Epide.iológica
Unidade· de ledida: %

RegiãQ .
QU2nt, l[1~t Quanr. 201)

Quant, 2016 Quant. 2017
NunlClpl;O

JOI!
100

100 100Quantidade por ano..,
lG~

100
100 100

Valor por ano.", .. " lN,OOQ,Ja
129,600,00 140,000,00 1)0,000,00----------------.-Totais"." ,.".,: QUàntidade

406 valor )39,600,00
TOTAL DO P~OGRANA:

valor 2014
17(1, DOti,JO

valor 2011
212.000,00

valor 201)
18UOUO valor 201~

198.320,00
r-- " _-----r- ,..._ ..

TOTAL DA·U Df ORÇANENTÁRIA:
!IJ Ic' . '-',
'. , <V11., r .,., 11'\;'\ '1/\
I ,tuo, iv J, (Iv valor 2015

,',SuUGO,OO Valor 2016
8. 9B. 656, 00 valor L017

9.I99,m,oo



la rj lIA 20j4. 2011 . Deta' haJentoGove o linicipa' de Sio Joio do Araguaia Todos os progrllas

Página: 065

••
Valor 2014

J1. 801.182, CO valor 2015
JU45.Z77,oO Va lar 2016

37.411.783,00 valor 2017
39.200.317,00

•

•

•

.-.



Puá l PPA 1014-1017 _ Oeta IhmotaGaveroI i~oicipai de lio Joio da Arag~a ia Tadas os pragrm s
I

Pr ra.a: 0001 . Legislativo Intinerante e parricipativo

Garanti r a petlaoente m~t eoçio do processo adlioistmi vo, bel Ola, finaoce iro e da eJecu(ia
orça.entário do Poder legislativo Hunlcipal, frocessa.ento da despesa COI pessoal e encargos sociais
viabilizar atividades relacionadas ao protoco a de latéria de ioteresse do Poder Executivo e d.
sociedade COlO u, todo; Prolover .çoes de controle Interoo da Corte e quando necess'rio for junto .0
Poder hecuti vo lunicipai; ProI"er açoes de publicação do Poder 1egis la itivo COI viSla a culpri r o
que preconiza a legislaei e ,.'ter • socieoade inforladada; e, Oelais ati,idades correlatas,

Página: 001

AjiO: 0001 - Aquisiçio de Equipalentos para a legislati," Municipal
Unidade de .edida: $

RegiàQ ,
Quãnt. 2014

Quant. 20B Quant, 2016 Quant, 2017

MunlC1PIO
100

100 100 100
Quantid~de por ano",

lOC 100 100
100

valor po.rano"""" J1.49O, 00 14,015,00
36,976,00 39.480,00Totais,." .."",: Quantidade 400 \'a lor 141.m,oo

Açào
0002 .• anutençào do legislativo ~unicipa)

, Unidade de .edida: t
Regiãg ,

Quanr, lO~< Quant, 20E
Quant. 2016 Quant. 2017

MunlclplO
100

100 100 100Quantidade por ano,,,
100 100 100 100

Valor por ano,,,,,,,,
7)0,000,00

810,000,00 882,090,00 926.m,oootais"", ..".,: Quantidade
400 va lar 3,368.W,OO

Ação: ~03 . Manutençào do Controle Interno do Legislatlvo
U idade de ledida: %

Qliant. 201~
QUdn [. 201) Quant. 2016 Quant, 2017lO~·

100 100 100100
100 100 100

8,000,00
8.640,00 9.409,00 U80,OO400 va lar 3),929,00

Ação: 000 . Encargos COI Publicidade

unidrde de .edida: ~

Quant, 2016 Quant, 2017

Região
Qwt. 2014 Quant. 2011.Muni~ípio

100 100 100 lD~
I
I
I

---



Pará
Governo Municipal de São João do Araguaia PPA l~14-1011 - Detalhalento

Todos os progralas
Pági na : 002

Quantridade por ano... 11J0 100 100valor· por ano ........ 1).000,00 lUOO,OO 17.64L,OOTotais ........... : Quantidade 400 va lar 6l.l66,OO
,

TOTAL PROGRAMA ••. : valor lO14 valor lO}) Valar lOló8OU%,OO 868.85),00 946.117,00

100
18.)24,00

valor 2011
994.079,00

progr~la: 0002 - Adlinistração intergrada e com participaçào Social

Gmntir a mmnçao do procedillnto financeiro relacionado ao lovilento bancário de pagdlento e
recebilentos; Garantir a la,.tençào do processo de organizaçlo sistelítica dos atos da gestào
IOnicipaI, te Iaci,",aos í foIha de paga",to e encargos soeiais de tornar ,de fác iI, acessoe
entend,.ento todo o processo ad'"istrat,vo, e, todas as unidades orçalentarlas da 4dll"Straçao
Nunicipal, e ainda aqueles aue relacionados for aos gastos públicos.

AÇ~ : 0005 - Nanutençio do Gabin2tE de P(f'eito

unidade de ledidâ: ~

Reg 'a" Q. t 2'1'! Q . Lar:. v.,
NunlClplO j(G

Quanti dade por ano... IDO
valor por ano ..".... 300.00a,oo

Quant. 201)
100

100
864.000,00

Quanr. {OU
100

100
m.940,00

Quant. 2016
100

100
940.896,00

Totais .." : Quantidõet
I 4CO valor J.)92.836,OO

AÇJO: 0006 - Enqargos cal Publicidade e Campanhas Educativas

unidade de ledida: ~
RegjãQ .
unlclplO

uantidade por ano .
alor por ~o .

Qutlnr. lOl ..
lúú Quant. lOl~

100 Quant. L016
100
100

94.000,00

Quant. l017
iDO

100
98.800,00

. ,-
.11 •

80.000,00 100
~6.400,OO--...._._ "'"-'_.. ,

otais ...... " ... : Quantidace lec

Ação: 0rOl - Manutenção da Contro1adoria

U'idade de I~dida: %

eÓ, .. 1["
\(1oI'Ll. !V.i

Ice
lJO

QUdnr. 201)
100

100

Quant. 2016
100

100

Quant. 2017
100

IDO



Pará I PPA [014·1011 . Detalhamto
Governo Nunicipal de São João do Araguaia ~odos os programas

Prog ala: OOOJ - planejamto e order,JüienrO0: pmentário
Garantir a lanuten~ág do .processq de p!agejalento, e,ecuç~o e avaliªç~o de resultados das Netas.!
PrIorIdades da Adllnl5traçao Pübl1ca Nunlclpal; GarantIr a Nanutençao do Processo de Estruturaçao
Física das unidades orçamentarias, inclusive COI aquisição de equipalentos e ,obiliário el geral com
vista a possibilitar o atendimento de forla alpliada e qualificado; Garantir a lanutenção processo de
Execução, inclusive viõbilizõndo na forla da lei, a publlcação dos gatos do Poder Executivo Municipal;
Garantir a laOutençàü do r:ocesso relacionado a funcionabilidaàe do Controle Interno da gestão
lunicipal, COI vista a cumprir o que dispõe o Art, /4 da constituição e dmis legislação el vigor;
GarantIr a lanutenção do prõC2SS0 tributáiio do lunicipio, desenvolvendo ações voltadas para a
alpliação, estrurura~ão, divul~d~ào e le:nordlento COlO todo; Garantir a fiscalização intensiva nos
Qontos cOllerciais de a r ivi Qcce s r.erm tis E de prestação de servi ços cal vista a éOlbater a.evasão
fiscal e aUlentar gradua;mente a arrecada~ãc tri~~taria lunicipall el Outras letas que necessarlalente
~áo foram citadas anteriormentE ruasque indispensáveis a funcionaoilldade da unidade orçalentária,

Página : OOJ
valor por ano"""" )0,000:00 )4,000,00 ~8.806,OO

61.746,00
Totais"",."",: Quantidade 400 valor 2Z4.m,OO

TOTAL AROGRANA,.,: . 1,'·vaior LV"'
9JO,OOO,O(' va lor lOl)

1.004,400,00
valor 2016
1.09J, 702,00

valor 1017
1.148,486,00

Açã : 0008 . Encargos COI PublicIdade

I unidade ~e ledi da: %

RegiàQ . ~wt, i'm
MunlClplo lC~

Açáo: 0009 - Encdrgos com Pensioni5~a5 : I~a[i,us

unidade de·ledida: I

Quantidade por an~,.,
valor por,ano""",.

Q~iint. 201)
10u

100
86,400,00 100

94,000,00

Quant. 2016
100

Quant. l017
100

100
98,000,00

I"__l

~ú.üOO, JD
Totais, .."".",: Q~antidaj!

})8,400,OO

egiãQ .
. 11MCl~1.Q

uantidade por ano",
alar por ano""""

~~an[, 101)
100 Quant. 1016

100
Quant. l017

100

100
86,,00,00

100
;~.000,OG 100 100

11,600,00 82,300,001-----,.. .~_...__. _

valor 314.400,00otais., """" ,: ~uan:idade 100
i

Ação: O 10 - Aquisição de Imóveis

U idade de ledida: %



Pará
PPA lOl~-l017- Deta)naientoGoverno Nunicipal de São João do Aragudla

Todos os programas
Página: 004

Regjãç , ~udnt, 20: ~ Quant, lOI) Quant. 2016 Quant, lOliNUR! CI pIO 100 100 100 100Quantidade por ano". 10;, 100 100 100
valor por ano ..""" 100,000,00 108.000,00 117.600,00 12UOO,OOTotais .... ,., .... : Quantidade 400 valor 449.100,00

A ão: 0011 - Nanutenção a Secretaria de Administração

Unidade de .edida: %

Regjãq , Quanr, lOl~ Quant. 201í Quant. 2016 Quant. 101i
NunlClplO 1(,(!

100 100 100Quantid~de por ano.,. IVO 100 100 100
valor por ano., ... ,., 3')0,000,00 814.)86,00 940,896,00 987.900,00--'-'_ ---. ~_. ".
Totais., ,..,..... : Quantjc~de i,De valor U4U81,OO

AÇàf: 0012 - paga.ento da Divida Interna (o~tratada

unidade de .edida: %

Regjãç , IJuaot, :0:í yc
Quant. 2016 Quant, lOll

Quant, L LNunlClplO 10[' 100 100 100Quantidade por ano, '. lOu 100 100 100valor por ano .. ,'.... tO~.000.(l( b48.000,OO 70U72,OO 740.m,ooTotais, ..... , ... ,: QuantidadE 400 valor 1.694.628,00

Ação: 0013 - NilUtenção da Secretar ia de F inan~as
Unidade de .edida: ~

RegjàQ , ';llfit, 20li Quant. 20E Quant. 2016 Quant. 2011- unlClplO 1,"
IOa 100 100

L.

uantidade por ano." 100 100 100 100alar por ano., .." '. 1JO,JOO,00 108.000,00 194.778,00 12UOO,OO--~-~-.._
otais .. ,., ...... : Quantidad: ~jl! valor m,278,OO

Ação: 014 - Contribuição ao INS$-Palícna)

U idade de .edida: %

Quant. 1014 Quan~, 10Ií Quant. 10H Quant. 2017V' Ioe 100 . H~
u~



Pará PPA 20l4-2017 - D€tàJ~alentoGovern NuniCipal: de SAo Jo~o do Araguaia Todos os progra.as
Pági na : 00)

Quantidade por ano."
valor por ano . WO

18.000,00 100
40.000,00 100

H.OOO,OOTotais"" ....".: Quantidade 400 valor m.ooo,OO

RegjãQ . Qu'n' jr i . Quant. 201) Quant. 2016 Quant, 2017
' ~i l , :_:,;.'7NunlClplo 1u(1 100 100 100Quanti4ade por ano... 10: 100 100 100

Valor por ano ...,.... l~O.OOO,õO 170.000,00 294.010,00 J08.7JO,OOTotais.,., ....,..: Quanrioade ~OJ va lar 1.ll2 ,760,00
-

AÇ~: 0016 . Treinl.ento e (lplCit'çáo de !ecur505 Hu.anol
unidade de ledida: %

RegjãQ . Qmr. lOI·, Quant. m~ Quant. 2016 Quant, 2017
Nunlclplo H'{ IDO IDO 100Quantidade por ano ...

100 100 100 100
1 valor por ano ........ )0.000,00 li,400,00 35,000,00 17,000,00Totais. """ ....: QuantidadE m va )ar lJ4.400,OO

ão: 001l • Contribuição a pasep

unidade de ledida: %

Ação.' 0017 - ~nutenção da Secretarias de G~stão e planejamento
Unidade de fedida: %

RegjàQ .
- - NUnJOpl0 Q.ant, lOH

IC J Quant. 2016
100

100
)8.806,00

Quant, 2017
100

100
ól. 700,00

. I

T TAL PROGIA"A ...:
valor lOl)

2.:JU86,OD valor 1016
1.m,OB1,OO valor 10U

2.612,786,00

prograu: 0006 . Gesnáo de Produ(ác I'~na I !'"i!'I . • .
. ~ I 'eq't.l: prOlover '('" "I u. I pm a poten. i.1i", ao da proluçao agri coIa no .un 1(1pIO, • part 1r da. I qualifieaçJo da produç~c, (a~icitaç~o de prcdutorE5: e lecanizaçâo da produção, estabelecer condlçoes



, I
Para t

Gover o Municipal de São João do Aragualà PPA !OlH011 . DetaJ~alento
Todos os programas

Página: 006
para o eSCOdlento e comerCIalização da produção COI vista ao desenvolvilento econólico rural como U~
todoi Prolover a implantação e recuperação de estradas vicinais, pontes e pontilhões com vista a
pOSSlbilitar o aUlento da produção vegetal e animal no lunicípio; e, PrOlOver ações voltadas para a
potencialização do pescado no municipio e delais atividades relacionadas a produção pesqueira e
cOlercialização COI vista a garantir o au.ento da renda faliliarj concolitantelente o desenvolvimento
econôlico e social das falillas ribeirinhas. Anilal: Prolover açoes de captações de recursos voltadas
para a produçáo de animais relacionados a pecuária; Desenvolver ações de fOlentaçáo da criação e
cOlercialização da, aqüic~ltura, apicultura, avicultura, ovinocultura, suinocultura dentre outras
espécies, produção de Jelte € derivado do leite; FOlentação da proloção de eventos de disseminação da
produção e co. \'i):a o to: talecimto do comércio; e, Adequação do espaço físico e de menal emgeral destinados a atender ~ produç~o animal,

Regi ãQ . Quant. i01t Quant. l01) Quant. lO16 Quant. lOl7NunlClplo lr~ 100 100 100Quantidade por ano .., l[(; 100 100 100valor por ano ........ \00.000,00 140.000,00 m.100,OO ôl2.J60,00
rotaii ........... : Quantidade JOO valor 1. m, ,60,00

A~ãO: 0078 -'Manutenção de Nercado, Matddouros e Feiras

i unidade de ledida: %

I Região QUànt ]0~. Quant. 101, Quant. 1016 Quant. 2017i -Município lO( 100 100 100
I

I Quantidade por ano ... 100 100 100 100valor por ano ........ 80.000,00 8UOO,OO 88.000,00 90.000,00I Totais ........... : Quantid'0e 4~O valor m.ooo,OO

ç~o:. 0077 - Manutenção da Sec, de Agricultura e Assuntos Fundijrios

unidade de ledida: %

AÇãj: 0079 . construção, Alplia~JD e RefDr~~ ce Abatedouro,Nercado e feiras'

Unidade de ledida: %

I Região Q~Gnt.lOH Quant. lOlI
"unícípio lO[ 100

II Quantidade por ano... ~~'i) 100
Valor por ano" ..".. ~OO,000,O~ !lHOO,OO

------------------------i Totais , : Quantida·~~..-----·i-ê; ----va-lor - 460.000,00
I

Quant, 10H
100

100
120.000,00

Quant. 2017
100

100
BO. 000, 00

~'-----:-====--------



Pará'

Gover o ~unicipal de são João do Araguaia

progra a: 0007 - DesenvolviJento feon6mico

.. Estabelecer cO'diçõel Iltr,I.,.is para a i~la'taçlo de ind~strias , 10"C'pIO COI .i~. ao
lese"o I.ilento eco,ó,;(O dG : "éf[Jo e smi ÇOl; fo,entar alividades ,,!tadas para poted,ci.liz.çlo
4a (ollfciaIizição 1;C! :. PJlS:'; Iilando c 'm, to da prod.ç!o, do !lpr~go e darenda; Ofertar
~rel'a,e'to aos e'prel"'Ol, co,erCI"les, prodolores r.rals e servIdor pobllco 'o a,blto
ld,i'islralivo, bel COI', 'GS ser.idores co, .ista a ,elboria na q.alidade do atendi,e'to; Gara'ti,
'i'~t~nçjo ~oprocessc .oe atendi,ento da d~la~da de benefici,,!nto de peixe; Oese,volver açõ~s de
polltlcas pobllcas ce !'C!!I vo para pote::,al,za;lo da prod.,ao de carne ~t.ra~ q.e podera ser
co!ercializada possibiJit"d" 'OII.to do ,.prego e da re,da dos cidadios do ,o,icipio; e, ootrasatIvIdades correlatas,

PPA lOl~-2011 - DetaJna.ento
Todos 05 prograldS

Pagina: 007
unidade de ledida: %

Regj.ãQ , Quant, 2014
Nunl(lplO 100

Quantidade por ano", 10J
Valor por ano.""", JO,OGU.00

Quant, 201, Quant, 2016
100 100

100 100
J2,000,OO 33.000,00

Quant, 201;
100

100
1),000,00Total's"""" .. .: Quantidade 400--_

v210r 130,000,00

ção: 0081 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veiculas

unidade de .edida: I

Regiãq, ,
MunlC1plO

Quantifade por ano",
valor por ano.""", 111,~vv

100,000,00

Quant. 20 l ~:«, Quant. 20B
100

100
1.200,000,00

Quant, l016
100

100
130.000,00

Quant. 2017
100
100

140,000,00Totais""".",,: Quantj(a~! 00 valor 1,,70,000,00

TOTAL PROGRAMA.,,: valor 2014
Slf,OOO,JC Va lor 10B

Uél,OOO!vO valor 2016
9,4,100,00 valor 2017

1.007,360 I00

--r-- ,... _
Ação: 0124 - operaciopnalização da; Ati,j:jGt: 1J Setor de Terras

pni~~de de .edida: %

~eglao Q~i1:. !Ol~ Qmt. l01,
,unicíPio IOi] W
auantidade por ano", 100 100
~~lor por Ho""" " í(.OOO, 00 ;í.OOO,OO

........ _ .. --------,._--'------------

Quant, 2016
100

100
,8,000,00

Quant. 1017
100

100
60,000,00T tais""" "",: QUàntidad~ '-,,,'i V ,.1 m.ooo,OO

Ação: O 26 - Desenvolvi.ento das Atividades Afir.s

-. _.[
I

I
I



Pará
Governo Municipal de são João do Araguaia PPA ~OI4-1011 - Detalhamento

Todos os programas Página : OO~

I
prog~ala: 0008 - Infraestrutura urbana e Rura~

I ' Promover ações.voltadas.par2 D melhoramento das vias e logradouros urbanos, COI pavjmentaçio ~sfáltica
. e broc~rete5, lmrldotatao do p;oceS50 de saneamento baslco, prolover drenagel ~e aguas fluvIaIs, bem

I COIOI implantar ['~E;ros t caíl,;izaçào de esgoto no centro urbano; ProlOVer malização de vias
p~bllcas e redutores de velocidades em vias de maior circulaç~o de pessoas, bem COlO, pr~ximo a

. unidades de atendimEnto aú público como escolas e delais órgaos públicos; pro.over a per.anente
I lanutenção do sistema de limpeza pública diariamente no luniciRio, buscando fOlentar a articulaçào

' politica com o Estado Ob ~~ião para formalizaçâo de convênios e/ou progralas COI vista alpliação do
sistema de coleta diJria j0 lixo, bem COmO, coleta seletiva agregando dessa forma valores à renda
faMiliar, sobre tudo das famílias carentes; Promover aquisição Je veiculos e equipa.entos de coleta de
lixo e/ou de reciclagem d·] lixo urbano do município, bel COlO prolover mpanhas sobre seleç~o de
lixo dOI~stico; PromD~Er d(OeS voltadis par2 aquislçâo de veiculos e .águinas para atender a demanda
do Poder Executji~, rElacj~nad~5 ao transptrtes de servidores, lanutençao de vIas p~blicas urbanas e
rurais; Garantir l [âóutEncic do prcceSSj de iluminação pública, seja l.plantação e/ou lanutenção do
sistela, contudo, b~scir d~5envDlver ações voltadas para a alpllaçâo e melhoralento do s~stema;
Promover campanha d~· Ltilizdcâc responsivel do sistela de ilulinação p~blica no lunicipio; Prolover
ações de captação J: fECu"\ós para a cJnstruç29 de casas populares podendo essas ações sere.
desenvolvidas em par(~r;2! t.m Orgios dos Governus: Estadual e/ou Federal, e ainda, com instituições
financeira nacionai~ e/q~.j~\2~na(ionais, ~eru como crganizações representatIvas COlOU sei finalidades
lucratIvas; e, demaIS 21tlvlaaoes correlatas.

unidade de medida: %
I

Regjâq . Quant. 2014 Quant. l01,
MunlqplO 100 100

Quanqdade por ano". li}~ 100
valor Ipor ano........ J).QOú,ü;~ 40,000,00

-------------------------------------Totais, ..... ,., ..: Quant:dade 400 valor 162,000,00

Quant, 2016
100

100
42.000,00

Quant, 1011
100

100
4).000,00

TOTAL P~OGRAMA.,,: valor lOH
8:.000.,00

valor lOl)
9).000,00

Va lor 1016
100,000,00

valor 1017
10),000,00

-+-----------_.-------------------------------------
Açã : 0101 - Construção t R€for !,J de PC(/lU ~ Tía~ich€S

unidade de medida: t
Regjãq . Qu,t. ~[l.l Q~ê~t. 10:~ Quant. 2016 Quant. 1017MunlClplo _C~\ ~G~ 100 100
Quantidade por ano", lJl 100 100 100valor por ano",., ... 1~0.J:0,0J no, 000,00 l40.000,oo 1)0,000,00---, .._- - -- - , ---_, ... , ... ____ o. - - _.
Totais, ..... ,.. ,.: Quant:~;:! :rn l'~ltJí 640.000,00

-------
AÇiol 0102 - operacionalizaçio da ~e(. de r~fr~estrutcra e Obras

Unidade de medida: %



pari PPA ~~14-l011- Detalhamento
Governo Municipal de s~o Jo~o do AraguJ~a Todos os programas

Página : 009

Regi~o
Nunidpio

Quant. :0 H
~OO

Quant. l01,
100

100
816,480,00

Quant, 20H
100

100
882.000,00

Quant. l017
100

100
930,000,00

Quantí dade por ano", Ice
valor por ano"""" li6,OOO,OO

Totais""."",,: Quantidade JOO v~lor ~,J84,480,OO

Aho: om . Constru~áo e reforma de pra~~-;Parques e Jardins PUOlicosI

I. unidade de aedida: %

RegjãQ. , Quant, L01" Quant. 201) Quant. 1Ol6
~UOlClpl0 100 100 100

Quanti dade por ano". l,j,) 100 100
valor por ano" '" ", 110.OOO,O~ l~O,OOO,OO 130,000,00

Totais"""",,,: Quantidadé m Vd:OI m,ooo,OO

Quant. 2011
100

100
1,0,000,00

Aç o: 0104 . 'Manuten~~o e Reforma do Termlnal RodoviJrio Municipal

unidade de medida: %

RegjãQ , ).JJnt, Z~;~( ~uant, iOlí Quant. lO16 Quant. lOllI MunlCl p.lo "li
100 100 100

, ihI.
I

Quanti d~de por ano",
100

lOD 100 100valor ppr ano"""" í \0.000,00 160,000,00 180,000,00 200,000,00
Totais"""",.,: QuantidaoE ~O0 vaiar b90.000,OO

Açã~: 010, - Construção,Reforma e Amplia~ão de Quadras e Ginásio Poliesportivo,
unidade de medida: %

I Regjãº, QÍJa!:~, lO j; ~udnt. lOH Quant. 2016 Quant. 20171--NunlClplO "(r

100 100 100
• lI\.

I Quantidade por ano ... ; \li) 100 100 100valor por ano., """ nUOa,00 J40,000,OO m.ooo,OO J60.000,OOI. -~-;_. _. _ "
\'al~r U10,000,OOI Ietais.. ..... ",,: Quan t ldm COI

-
AçãOr 0106 . (Qnstruçào, Reforma e ~Inp: iaçd0 de própi05 PÜOlicos

: unidade de medida: %,
! Região ~Jdnt. l[il\ QUd~t. ZOE Quant. 2016 Quant. 2017,.Município ll',_, 10j 100 .100
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Pará I m l01HOl1 - Detalnamto
Governo Municipal de Sjo João do ~raguaia Todos os programas Página: 011

Totaú ..' ~uantidade m,000100400 valor

jÇãO: 011~ - Manutenção d~ veiculas Maquin35 e Equipamentos
unidade de ledida: ~

I ._

Reg1aQ . Quant. 1014 Quant, 201~
MunlCl pl o IDe 100 Quant. 2016

100

100
)l,OOUO

Quant. lOli
100

100
bO,OOUO

Quantidade por ano" ..
valor por ano""",; 100

)4.00UO
. ,I .d ITotm"" """,: Q~antl ace 400 valor m,QOO,OO

,
A ia: 0116 - AQuisiçjo de ~eiculo5, Maquim e Equipamel1t~) Para Coleta de lixo

Unidade de ledida: veiculo(s) adqulf,dJ

RegjãQ , Qwt, 10~:NunlCl pl o

Quanti~ade por ano", II

valor por ano"""" m.ooolOO

Quant. 2016
1
1

310,000,00

Quant, 2011
1

1
380,000100

Totais"""", ,.: Qulntid~de
I
I

AÇ~O: 0118 - Manutenção dos Iserviços de L i;~~za Publ ica
! uni dade de ledi~a: %

Regjãq , Ql,dnt. 1014
. Munlclplo 10~

Quanti dade por ano", :G;J
valor por ano"""" lJO.OOO,O(

Quant. 2016
100

100
260,000,00

Quant. 2011
" 100

100
lBO,OOOIOO

Açã : 0119 - orenagel de Águ~ plUviais
! Unidade de ledjda: %
,
11' Região Qu~nt, 201~
-Município IV:

Quantidade por ano", 100
valor por ano"""" EO.OOO,OO

Q~Jnt. LOl\
100

100
86,400,00

Quant. 1016
100

100
9U12100

Quant, 2011
.100

100
97,900100

i Totai s .. ". ". " .: Qua'jidadl

,

4JO



i
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Para I i PPA l~lH~ll - Detal~amento
GoVernOINuniciPal de Slo )010 do rraguaia Todos os progralas

~ção: 0110 - Revitalizaçio e Conservaçâo de Rios e Igarap~s
I i
i unidade de medida: ~I
I Regjà~ . t Quant, )014i MunlClplO ! :00
, 1

i Quanti dade por ano "I, l0J
valor por ano""" ,1, ~O.OOO,OO

----------------------------------T t ' , ' , ri ~ooo aIS""""",: Q~annCi!t
I

pági na : OB

Quan!. 1011
100

Quant, 10ló
100

100
88,000,00

Quant, lOll
100

, 100
90,000,00

100
~I,OOO,OO

valor

tÇãO: 0111 - Ilplantação d~ Sistema de Esgoto
I Unidade de medida: %:
I '

I
I

I
I

Regjãç , QJant, i(!;,
Munlclplo 100

Quant; dade por ano" '. lOu
valor por ano"'''''1 lOQ,OOO,OC

Quant, Lm
100

Quant. mó
100

100
no.OOO,OO

Quant. 1011
100

100
130,000,00

Totais." .. ,.,.,.: Q~antidaoe
! 400 valor lóO.OOO,OO

Regjãç ,
-JlUOlClplO

~ção: 0111 - Implantaçiode!Aterrc Sanitário nas Áreas urbanas e Rurais

I uni dade de medi-da: %i
, ,

i
I

Quantidade por ano,. 1

valor po r ano'''''''1
100

)0,000, W

Quant, 1011
100

100
)4.000,00

Quant. 1016
100

100
16.100,00

Quan!. 1011
100

100
19,100,00

Totais,.,.",., .. : Quantidade 400 v~lGr 110.100,00

Ação: om - Aquisi~ão e o~saprOprjaçào ,je õens Imóveis

unidade de medida: I,óveis

Regjã9 , Quant, lOl!
..M!Jnl Clpl o I ;

Quantidade por ano .. '!tl
valor por ano"" .. " r.O.COO,OG

t

Totais ..,.."., ..: QUrntidade
:

Quant. 101;
1

Quant, l016
1
1

8UOO,00

Quant. 101i
1

1
8).000,00

1
nOOO,OG

----- ----------------------
valor llO.OOO,OO

TOTAL PROGRAMA,.. : Valor 1014
i 4,Jéf,OOOY

valor 101)
4,W.m,~ú

valor lOll
í,H:í,l80,OO

valor 1016
í. m.m ,~O



, iPara , ,
Governo ~unicipal de São João do .raguaia

progrm: 0009 - Gestão,das A~iv, C~]turais, Desporte e La?er ,_ , ,
Garantlr a lanutençao perma~ente e apolar as manlfesta~oes populares, a pratlca do desporto e do
lazer; Pro.o~er º ,desenvolvlwento, e a difusão cultural no ,lupicipiQ atray~s de lanlfestações
populares co.o IUSlca, dança, leltura e artes el geral; ApOlO as entldades nao governalentals nas
areas cultur~is, artesanais e micro empreendedor; Fortalecer o papel da cultura COlO instrulento de
desenvolvilen~o social: Fortalecer as raízes culturais tendo a educação COlO instrumento dinalizador e
transformadçG da cultura; Promover a estrutura fisic" a partjr_da alpliª~ão e/ou lan~tery~io dos
espaços pollesportlvos la eXlstentes, be~ como, atraves da aqulslçao de equlpalentos loblllarlos em
geral; Desenvolvei a eaucacào pelo esporte, tendo COlO referência atividades que visei a elancipação
cidada; oportpnizar através do esp.0rte Q processo de valçorização do cidadão sobre da criança,
adolescentedo!e jOV2[:; dewa15 ~tivid2de5 correlatas,

,
. i lotai s... , '" .... : QUanrid'Cf

AçaQ: 007) - Apoloao Oesporto:Amador

unidade de medida: %

Regjãº , QLi:ll, i~14
MlJnlClpl0 :c:
Quantidade por ano", .'.1. V

! valor por ano""" " :uoo,oa
---r---- .

, Totais""""",: QuantídaJ:
,I _._. _

Ação:! 0076 - criação de Areas qe Laz~r,

I I
I ,
, I

I

p~~~014-101l - Detalnamento
iodos os programas página: 014

A ão: oon - Manuten~ão da ~ec, ,~u~i~j·p;i-~;·ôespor~h~'ra e Lazer
unidade de ledida: % ,,

I Regjãº,
I NunlCl plO

Quantidade por ano",
valor por ano""""

Qudnt, lO~ 1 Quaf!t, 1Ol1 Quant, 1016 Quant, {OllIce 100 100 100
:~,) 100 100 100!iiJ.Oú O ,uJ lól,OOO,OO 174,960,00 l8UOO,OO

Totais""""",: Qua~tidai~ 40: vilor 670,660,00
I I

Açlo: 0014 - Apoio as Manifettaç6es Cullu;~jj, Religiosa~ e ~jv:cas

I Unidade de ;edida: %
i
I Regjãç ,

NunlCl pIO

Quantid«de por ano,,,
Valor por ano""""

Quant, LO::
100

Quant, 1016
100

100
1),000,00

Quant. {OIl
100

100
28,000,00

:Ol!
~O,OOO,OO

100
li.000,00

vaic j' 91,000,00

Quau, 10E
100

Quant. 2016
100
100

18,m,OO

Quant, {Oll
100

100
61.m,OO

100
:UOO,OO_._-- ._.- .._-----------

400 valor !~J,~16,OO



pa rá I I

Governo unicipal de São João do 1raguaia
rPA ;u14-~~11- Detal~amento

Todos os programas página : 01)
I

Unidade de ledida: %'

Regjãq . Quant. lO~4 Quant. 101) Quant. lOl6NunlClplo 100 100 100
Quantidade por ano". ;00 100 100valor por ano" ...... \U.OOÍ} De )4.000,00 )8.J20,OO,

. I .d d ~OO và1ci nu)uoTotaIS ........... : QUantl a e,

Quant. 1011
100

100
01.2J6,OO

TOTAL PIOGRAMA ...: Va lor m~
~:O.OOO,(Q

valor 201)m .000,00
valor 2016
116. 600,00

valor 2011
B4.112,OO

,
progrfla: 0010 - Proteção e (o~serVa~iD Amole~ial,Turjs.o e Pesca

Garantir a ma~utencao do prSCESSO de descentralização da unidade orçalentária de Meio Albiente e
1 Turjs~9,.viabillizú 1 ade~và~áv de espa;o. físico, infmatização, aquisjção de equjpmntos e
1 mobllJaflO em gera1 (om vista a POSslDll:tar o atendimento de fom alpllada e quahfmdat sobre
i tudo, com cQntrole absoluto ~a exploração d~ f~una e flora do luniçiRio; Prolover ~ções que objetivem
! a preservaçao permanente d2 Riü5 e Lagos, anImaIS e plantas) garantlnoo o desenvolvImento sustentavel;

promover ~çõe~ivoltadas. Pªfci o proc~s~o ~e reciclªgel ae resíduos sólidos, prolo~ão de ~ventos ge
con~clentlzaça~ da p~puia~ao para utlll?açaú respon?avel dos recursos naturaIs e preservaçaq dQ melO
albleQte ~ des~nvolier G ~J;iSmO e açoes pelo ~~o ~eslatalento; Promover açoes que.o~l~tlv~m a
arbOf!Zaç,O dºJc~ntro. u~bano, pr,ças, par~ues. e JardIns, bem COlO, ca.pan~as de s~n~lb! lzaçao e
consCJentmça 00 (~Qaccto ~.~ vista ao aproveItamento, COI p'lantas ornamtaJS e medlclnalS, dentre
outras, de espaço ~ivre5 L.l·~ lOAi& fachadas e,'JL entradas resiaenciais; Dmis atividades correlatas.!

!
----- - _._._---

Açãr: OO~2 - Nanuten~áo d: 51(. de Ne;o ~mb,?ntE,Turismo e Pesca

I UnIdade de medIda: ~ :,
i Reg!ãQ . QL~ít. ~O:! Qbant. iOl~ Quant. 2016

NunlC1 pIO :0[' 100 100

Quantidade por ano... :0': ~~l- 100
valor por ano ~._j.~~ ..~0~~'''~O__ . .~~)~.600,OO m.148,OO
Totais ...'" : Quantidade !~C valor 1.4~0.848,OO

I

Quant. 1011
100

100m .000,00

--r-----------________ __ ~----
Açãot 0083 - Nanutenção do Fu~do de ~eid ~uDien[e

Unidade de medida: %

RegjãQ .
.MlJnlClplO

Quantidade por ano ...
valor por ano ........
-------'--._._---- '--

., ,~. ,
8C GOo,'to

Q a 1- 1," (
.) '... L c _.

100

100
~ó.400,OO

----------------------valor J)7.612,OO

Quant. l016
IDO

100
9U11,OO

Quant. l017
100

100
97.900,00

Totais : Quanti~a~: lr~
I
i
j
I



I
I

i
1 I

. I IPara . ,
Governo ~unicipal de São João do 1raguaia

I I

prog ala: 0011 - Educaçâo Bisi~a cal Quilidade 2 universalizada
Garantir educ~ção ~~blica Ge q~aljdade a todes; Adequação das unidades escolares cala espaços próprios
de uma educaç~o pira o de~~nvolvimento das capacidades e potencialidades do aluno; Adguirir recursos
pedag~gicos df apoio ~ ~2S~~,S3 e ~ leitura ~ara as bibliotecas escolares e para a biblioteca p~blica
municipal; va orim e jrcenrivar a fmacão continuada para professores da Rede Municipal de Ensino;
Gararytlr ~ma.educaçâ0 pa'('.ã ernan~ip'açã6 social e cidadâ da pesso~, instrujndo.cQ. ética ~ valores
moraIS proprlOS da~ COnVEGCCe~ SOCIaIS ~u~ana; Su~erar as barreIras arqultetonlcas e atltudlnals
pr~prias do ensino ::2djc;on~.; Garantir a inclusão de alunos cal necessidades educacionais especiais
nas escolas I tendo aCfSSú à ~ffiaeducação pú~lica e de qualidade; Garantir o fornecimento contInuo da
Merenda escol~r, buscàr ampliar o atendimento I amplia-lo e lelhorar a qualidade, e ainda, buscar
desenvolver t,elnamen~ú t c2Rdcjtação de ~erendeiras (os); Dar continuidade ao processo de tanutençJo
do Transporte ,Esco:aí, b~~[~r.Jc ampliar a frete com vista a garantir o acesso a todo o alunado da Rede
Municipal de ~nsino Bá~i:0. fortalecer a carticipação dos conselhos e grupos sociais COI vista a
garan!1r a pa,tici~dçdg 0i: ;._:eóade o(gan~z~da,nii.educação.municipal e.incluslve garanti~ ~ prQloção
ae açoes de l~pla~td(aO dO Conselho MUP'Clp2. de Educaçao; Elaboraçao coletIva e partlclpatlva do
plano Munjcip~1 da lJ~[~~~0,Garintir uma edu(a~~o para a elancipa~~o social e cidad~, instruindo com
~ti~a e valore~ mcra~), tló~rios das (onVen~fe5 d~ vida social dQ lu~i~ipio; Educar para a vida e sem
lImItes para o desenvo.l·ren~c do aluno, InclusIve em relaçao a pratIca do Esporte e Lazer, passo a
passo com a Ed cação; A~r~pr~ar do Esporte lume jnstrumento de desenvolvilento das capacidades lotoras
e de socia~ili~ade ~O~alLncs ~a Rede Muni(~pi! de Ensino; Desenvolver a educação pelo esporte, tendo
corno refer~nci~ at~l~l~des ~Le vi!em a ema~(ipaçâo cIdadã; oportunizarl através do esporte, atividades
on~e.o edu(and~ pc~~~ CE~~fir~lvel' suas tJlpet~ncias, alIando sa~ae, lazer e educação; e, demais
atIVIdades corfeld~a5,

Quantidade por ano... ..'2 100
valor por ano , LC.j0' .. .iG 58ô.m,JO

i Totai 5 : Qmtid'~d~--_ -~ÕO-~:;·~~--·-1.-H-l.-OO-4,-00----------

AÇãof 0019 - Manutenção da se1re[a:·i~-;I~;,-~;-~alde EducaçãJ
I. . ,

UnIdade de medIda: % '

Pp~ :014-2017 . Detalhamento
Todos os programas Página: 016

TOTAL PROGRAMA".: valor !Ol~
40C,OOO,0~

valor 2011m,000100
valor 1Ol6
466.m,OO

valor 1Ol7
489.900,00

--,---------,---. _._ ..._- '.- --_._---_. ----- _._------------
Açãr: 0018 . construção,Ampliação ~ R~~~riJaS d&~ lnióadE~ ~;lJ~êre~;

unidade de ledida: %

RegjãQ .
MunlClplo Quant. 1016

100

100
)14,880,00

Quant. 1017
100

100m.m,oo

, Regjãq .
~~tlJHtl~l~

Quantidade por ano ..,
valor por ano ........

Quant. lO!]
100

100
1.118.700,00

QuãO:. 10l)
100

Quant. 1Ol6
100

100
1.017,mloo

,
I .....11 -JG '" r', .l . t. UG i L'_
I

!
I
I,

:00
1.868.400,00
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~Pará 'PPA 1014-1011 - Detalnamento

Governo unicipal de São João do ~raguaia Todos os programas Página: 019

Ação 1 OOll . Apoio ao [o si00 dt Jov;;-;du Ir.s • ElA

I Unidade de medida: % !

Regjáq . ' ~~":It.101~ Quant. lon Quant. i016 Quant. l011
~un1C1plo ' l(: 10~ 100 100
Quantidade por ano... lúO 100 100 100
lvalor por ano ..... ,.. i IO.OOO,no \~.OOO,OO 18.J10,OO 610.000,00
I . .: -'-'-- _
ITotm : QuantlsaJ; 40,) valor 181.m,OO

Ação: ~03L - Apoio ao Programa ~e A]iniei1ta-~'~ Escúlar - P,~AE -----------
tnidade de medida: % I

unidade de medida: %

Regjãq .
MunlCl pl o

.~I'Quant. i~.~
10('. \

Quant. lO11 Quant. 2016 Quant. lOl1100 100 100
100 100 100108.000,00 116.640,00 In.m,oo

400 ,
W.lll,OOVd iC;

I Quanti dade por ano... 100

I
valor por ano ". i IOO,aOUO
tetais.. : Qu1ntid-;------

I I

l 0029 . . I 'dAÇfo: - ApOlO ao Enm~ Me 10

unidade de medida: % I

Regjãq .
MunlCl pl o QuanL lO>

100

Quanti dade por ano,,, , 100
valor por ano."" ... : 10.000,00
T t . I., ~ -jO---------------o aJS ..... " .... : Qua~tl aaOE ~ O

Açã : 0010 - ~poio ao Ensino ~nfanti] -'--

I Unidade de ledida: % !

Regjãq . QUdnt. i(iq
-MunlCl pl o 1O~

I

I Quantidade por ano." I : '.'~

. valor por ano .. """ BUOO. 'i:'

~Uàflt. 20E
1ü~

Quant, 2016
100

100
88.128,00

Quant. 20U
100

100
92.100,00

100
8:. óOO,00

. i..
I Ietats .... " ..... : Quantldm ~OO valor J41.m,OO
I I



i
pará i
Governo unicipal de São João do ~raguaia,

~PA iJ14-l~11 - Detaj~amento
rodos os programas pági na : OlO

Regjãq . Quant. ,014 Quant. 101) Quant. 1016
Nunlclplo . l% 100 100
Quanti da de por ano... 100 100 100
valor por ano .... , ... i ~í),OOUO 161,400,00 IBO,m,OO

.------------------------------------Totais, ...... ",,: Qu~ntidade 400 valer 69J.Ol4,00

Quant, 20II
100
100

m,Bl,OO

AÇ'O: OOB - Apoio ao progr+a de alimen[açào Escolar- Agricultura Falí1iar
I unidade de .edida: % .

I Regjãg. Quanr. LOJ Quant. 201\ Quant, 2016
NunlClplo WU 100 100 Quant. 2011

100

100
)),100,00

Quantidade por ano", LJO 100 100
valor por ano"""" I _~~~,_O~ .. 48,600,00 ,2,m,OO
Totais" ".", ".: Qua~tidadE ~OO v2Jor 201,188,00,,

Açã,: 00J4 - Apoio ao program~ de Alimentação EscoJar-Indiglna
unidade de medida: %

Regjãq , QúJnr, L~'i~ Quaril, lOi: Quant, 2016 Quant, 2011I .NunlClplo ~(iO 100 100 100! Quantidade por ano ... _o,) 100 100 100I valor por ano........ : 40,000,00 45.200,00 46,6)6,00 48,900,00
I Totais"""" ",: Quan~idadE 400 vàlor m,m,oo
I I,

AÇãoj OOJ, - Apoio ao prograaa!de Aiiment;ciO Escolar QUln!ooolas
I unidade de medida: % i,,
Regjãq . i Q~;"t 1/ .. QUdllt. lOj\ Quant, 2016 Quant, 1017I ....11, (1)11. Munlclplo ! lu~ 100 100 100

,Quantidade por ano,... 1(l[i 100 100 100Iva lor por ano .. "" .. i ~o.000, (JO 86,400,00 93,Hl,OO 91,980,00
ITotai s",., .. .v..: Qüanti~dd; -_ .... no valor m,692,00' ,,
I

Ação: ~OJ6 - Costrução, Amp]iaç~o R;f0('ÍlÍI e :~dliutellçãú E uniJade) Escolares -FUNDES
Unidade de medida: %

~9iáO. I nici pio
I

Quant, 2011
10~

Quant, 2016
100

Quant. lOI?
100



Pará PPA 2014-2017 - Detalha.entoGovern Hunicípal de Sào João do raguala Todos os progra.as

página : 021
Quantidade por ano" j 100
valor por ano"."".' 1.000.000,00 100

1.080.000,00 100
1.166.400,00 lOt

1.no. 000,oeTotais "".: Qu~ntidade 400

A ão: 0037 - AquiSição do T1ansporte Escolar FUNDEB

Unidade de ledida: % i
i

Regiãg .
NunlClplO Quant, 2014

: 100
I

Quant. 101)
100

Quant, 2016
100
100

1.000.000,00

Quanr. 2017
IDO

100
1.000,000,00

Quanti dade por ano". 100
valor por ano,,,,,,,, 1.000.000,00 100

1.000,000,00
400 valor 4,000,000,00

AÇãOf 0038 - -anutenção do Ensrno Fundmntal 40% Zona Rural
I Unidade de medida: %

Regiãg ,
Hunlclplo Quant. 2014

: 100
I

Quant, 2015
100 Quant. 2016

100

100
m.ooo,OO

Quanr. l011
100

100
280,000,00

Quantidade por ano, ,.
valor por ano."". " 100

200.000,00 100
216,000,00

Totais".,.", ..,: Quanti~ade 400 va Iar 946,000,00

Ação: 0039 - Nanutenção do Ensino Funda.enta I m lona Urbana

unidade de .edida: %

R~giã9 ,
NlnlclPlo
Q antidade por ano."
v~lor por ano.,.,.",

Quant. 2014
! 100

100
1)0,000,00

Quant, 2015
100

100
l)),OOO,OO

Quant, 20lô
100

100
260.000,00

Quant, 201i
100

100
1lO,000,OO, 'd diTo aIS" "".",.: Quantl a ~ 400 valor 1,035.000,00

I
Ação: 0010 - Cursos de capacitação ide Professores,

un~dade de ledida: % !

Reg~ão Quant. 2014 Quant. 2015
~unlcípio I IDO 100

;

Qua~tidade por ano", 100 100

I

Quant. 2016
100

100

Quant, 2017
100

100



Pará i I PPA 2014-2017 _ OetalhatentoGoverno Nunicipal de Sào João do 1raguaia Todos os progralas

Totais : Qu~ntidade 4~~ valor 200.000,00,
1,

Vdlar por doa ..... ...! 50.000,00 10.000,00 10.000,00 página: 022

50.000,00

AÇ;O: 0041 - valorização dos Profissonais do Nagistério Fund.60%Zona Urbana
Unidade de .edida: % I

Regi lo . Quant. iO14 Quant. i01l Quant. iO]!MUnltlplo 100 100 100,
QUdntidade po r ano... I 100 100 100
Va lar por ano........ ,1.000.000,00 i .160.000,00 i.lli. 800,00
Totais : Quan~idade 400 valor 8.942.240,~~,

!

Quant. 2017
100

100
2.449.440,00

Ação 0042 - valorização do pr~fissional do Nagistério Fund. 60% Zona Rural
I Unidade de .edida: % I
RegjãQ .
Nunlclpl0

'Quantidade por ano .
valor por ano ..

! Quant. 2014
100,

J 1~0lm.477, 00

Quant. 2015
100

100
UiB.H6,OO

Quant. 2016
100

100
4.270.910,00

Quant. l017
IDO

100
4.m.426,OOTotais : Quantidade 400 valor 15.903.369,00

Açao: @043 - Nanutenção do EnslinqInfantil Ad. 40%

Unidade de .edida: %,

R~giao Q~ant. 2014 Quant. 20!)
N~nicipio . 100 100

QJanti dade por ano... ,100 100
V~lor por ano........ 4)0.000,00 260.000,00

TO~dis : Quantidadr 400 valor 1.080.000,00
I I

Quant. 20H
100

100
280.000,~0

Quant. ;017
100

100
290.000,00

Ação: 00i4 - valorização do profis~onaldo ~agjst~rjo Infantil 60%

uni~~de de ledida: %

Regldq . Quart. 2014 Quant. 2015
NunJClpl0 ! 100 100

Q" Iti d.de por 'no... i 100 100
vaI r por ano........ 50~.000,OO 500.000,00

I
I
1

Quant. 2016
100

IDO
500.000,00

Quant, 2017
100
100

500.000,00



l '
Pará !
Governo unicipal de São João do Araguaia= PPA l014-l011 - Detalha.ento

Todos os progralas
Página: OlJ

Totais ...." ..",: QU1ntidade 400 valor l,OOO,OOO,OO

AÇ"O; 004) " ~anutenção do ~rograla de Educação Jovens e Adutos 40%

Unidade de .edida: I

Regjãq .
Quant. 2014 Quant. lOl) Quant, 2016 Quant. lO17

~unlC1plO
100 100 100 100Quanti dade por ano". I 100 100 100 100

valor por ano"""" ! 100.000,00 108.00MO IH.OOO,OO 120,000,00T . 'd d
400 va lar 443,000,00

,otalS""""",: Quanp a e

Açã : 0046 " valorização Prof sonal do Magistério EJA 601,

I Uni dade de ledi da: I
Regjãç ,

,
I Quan!. 2014 Quant. 20B Quant, 2016MunlClplO

100 100 100
Quantidade por ano." 100 100 100valor por ano" '."" i 200,000,00 208,000,00 no,000,00
Totai s",,,,,,,,,: Quanti!dade 400 valor 818,000,00

L., ,
fOTAL PROGij~A".: ralar 2014 valor 20H valor lO161 ,m,411,OO 13.101.])6,00 14,m,3H,OOi

Quant. 2017
100

100
liO,ODO,OO

valor lOIl
lU49,146,OOi

progralaj 0012 - Saúde Atendi_ento Ida Atenção Básico,Nédia e Alta Co.plexidad
Garantir a .anute~ção per.anente das ações de Saúde Pública Municipal, através dos progralas "Saúde da

' F~ljlja (PSF)l,Ag~ntes ÇOlunitários de 5~úde (AC5J~,vigilância 5~nitária, vjgilância Epideljológiça,
Vlgllancla A,vlentdl~ Saude Bucal, Atendl_ento NealCO Albulatorlal~ proloçao da estruturaçao flS1Cà
das unidades de s~úae pública micípal, garantir a lanutenção 00 processo de Tratmnto fora do
DOl1Cílio (TFD) I dlntre outras atividades necessárias a funcionabilidade da saúde pública do
lunicipio; Delals tividades relacionadas ao atendilento básico; Garantir, buscando lelhorar e ampliar
Atendilento de Néd a COlplexidade na rede lunicipal de saúde; Garantir a lanutençáo perlanente das
ações de Saúde pública Municipal, através do processo de atendi.ento el lédia cOlplexidade, tais (omo,
parto, cirurgia de ledio porte, dentre outros, prolover adequação do espaço flSíco das unidades de
at~~gllento âe .~dla (olplexidaae com vista a melhoria e dlpliação ao atendimto: e, DemaisatIvIdades correlatas,

Ação: O 47 - ~anutençào da Secretaria Municipal de Saúde
i

U idade de .edida: % '
:
I

Qqant. 2014
I 100

Quant. 201)
100

Quant, 2016
100

Quant, lOli
100

Região
Muinicípio

I
I



I,
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, ~ ,~~ i
Governo unieipal de São Joào do Ataguaia PPA 2014-2017 - Detalha.ento

Todos os programas
Pagi na : ON

Quantidade por ano ... ! 100
valor por ano........ UOO.OOO,OO 100

J.)OO.OOO,OO 100
4.282.400,00 100

4.100.000,00Totais, ""'" ",: QUa!tidade 400 valor 15.582.400,00

AÇ1°: 0048 - Construção, Ref~rla e Alpliação de Postos e unidade de Saúde
unidade de .edida: % I,, !

I Reg!ã9. ; Quant. 2014 Quant. 2015
~unJcJpJO 100 100

Quantidade por ano... 100 100
valor por ano........ 200.000,00 21ê.000,00

Quant. 2016
100

100
m.280,00

Quant. lOli
100

100
l)O. DOa! 00Totais : Quant~dade

I 400 valor 899.280100

Açãol 0049 - Aquisiçao de Acade.ias de Saúde

I unidade de ledida: unida~e
I .

i Região I Quant. 2014IMunicípio . 1

iQuantidade por ano... 1
:Valor por ano........ '80.000100
I . . d

Quant. 2015 Quant. 2016
1 1

1 1
82.000,00 84.000,00

Quant. 201!
j

1.
86.000,00/Totals .... , ...... : QuantJ la e

!, valor JJ2.000,00

Ação: ~050 - capacitaçào e Qualificação de Recusos Nu.anos
Unidade de ledida: $ I
I I
Região Quant. 2014 Quant. 20H
~unicípio I 100 100 Quant. 2016

100
Quant. 20U

100

100
lUOO,OO

!

Qluantidade por ano... I 100
valor por ano........ : 20.000,00
I I 100 100

21.000,00 2U28100
~tais : Quantidaae 400

valor 89.428,00

Açlo: Oil! -Aq,isiçlo de veiculo! e Equipalentos e ~bllijrios el Geral
I

u1idade de ledida: % I

Regjãº . Qu~nt. 2014
NUD1C1P10 I 100
I I

QU1nti dade por ano... ' 100

Quant. 2015
100

100

Quant. 2016
100
100

Quant. 2017
100
100



para
Governo I

unicipal de são João do Araguaia

valor por ano ........ , 18U09,OO,

PPA 2014-2017 - Detalha.ento
Todos os progralas

I. I 'd dI Totals : Qu~ntl a e
I !

m.ooo,OO
Pagina: 02í

400
116.640,00 l2l.411,OG

AÇtO: 0052 - Manutenção das falpanhas de vacinação

unidade de fedida: % .
I

Regjã9 . Quant. 2014
NunlclplO I 100

Quant idade por ano... I 100
I valor por ano........ i 20.000,00

I, 'd dTotalS : Quanfjl a e

valor 630,521,00

Quant. 20H
100

100
21,000,00

Quant. 2016
100

100
24.000,00

Quant. 2017
100

100
}'.OOO,OO

400 valar

Açãol 0053 - Nanutençào do prog, de Atençào básica de Saúde -União
I Unidade de ledida: % 1

!
i
;Quant. 2014

100

I Região
Nunicípio

Quantidade por ano.,.
valor por ano""""

Quant. 2015
100

Totai s : Quantidade,
I

, 100
, 420,000,00 100

4)j,600,00

Quant, 2016
100

100
489.888,00

Quant, 2011
100

100
)20.000,00

400 valor 1.883.488,00

Açlo: ~054 . Mant.do 'rograla d~Atençlo Blsiea de laide·~B. EstadoI ,

inidade de ledida: % I
~egião Quan!. 2014 Quant. 20B Quant. 2016
~nicípio : 100 100 100

Q~antidade po r ano." I 100 100 100
vflor por ano........ no,ooo,OO m,600,00 m.600,OO

Quant. 20V
100

100
269.500,00

~tai s"." " ,,,,: QUantida~e 400 valar m,700,00
iAção: OO~) - Nanutenção do prograa~ Saúde Bucal

unidade de ledida: % I
Re9ião
Nu~icípio

Qua~tidade por ano,.,
vali r por ano ...... "

Qu1nt. 2014
! 100
, 100

22~,OOO,OO

Quant. 20lí
100

100
237,600,00

Quant. 2016
100

100
257.000,00

Quant. 2017
100

100
270,000,00



Pará
Governo

I
I
I

unicipaJ de são João do A~aguaia PPA 2014-2017 - Detalhalento
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Página: 026

Totais .. """.,,: QUa~tidade 400 valor
I, 984.600,00 =

AÇ~O: 0056 - ~anutenção do p~Dgra.a Saúde da Falilia
unidade de .edida: % I
Regiãq .

I Quant. 2014 Quant. 2m Quant. 2016 Quant. 2017
~Unl(lpIO ' 100

100 100 100, Quantidade por ano". 100 100 100 100
va Iar por ano"""" 64),000,00 696,600,00 m.300,OO 790.000,00. , d

valorTotaIs ...,,...,.,: Quantlda e 400 2,883,900,00
,

Ação: om - Mm, do Prograta Ide ASsistência Fmaceitica Básica
!unidade de ledida: % !

Regjãq . ~Ouant, 2014
MunlClplO ; 100

í~uantidade por ano". 100
Walor por ano"."." i 140.000,00I •r .

Quant. 2Dl) Quant. 2016
100 100

100 100
HUOO,OO 163.300,00

Quant. 2017
100

100
171. 460,00fotai s".""",,: Quantid~de 400

I valor 625,960,00

Açio: ~Oí8. NaJiutençio do progrfa flrlácia Popular

V~idade de ledida: % i

R!9iãO Q~ant. 2014
N nicipio ! 100,
Quanti dade por ano". ; 100
v lor por ano .. ".". 110.000,00

Quant. 20B Quant. 2016
100 100

100 100
12.000,00 1).000,00

Quant. l017
100

100
18,000,00,

To ais.",,,,,,,.: Quantidad~ 400

i
valor 55 , 000,00

Ação: 00f9 - Nanutenção do progra.~ Agente COlunitario de Saúde. PACS,

un~dade de ledida: %
I
I·.Reg~ao

Município
I

OU*i dade por ano... j 100
val~r por ano." ..". )4~.OOO,OO

,
Quant. 20H

, 100 Quant, 2015
100

Quant, 2016
100

100
630,000,00

Quant. 2011
100

100
660,000,00I I

Tot~is""""".: Quantidade
I I
I I

100
180.000,00

400 valor

~----------------



I
I
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Para I 1 PPA 2014-2017 _ Detalha.entoGoverno Municipal de São João do r,aguaia Todos os progra.as
pagi na : 021

Alão: 0060 - Hanutenção do ~rogra.a AIH/MACA
I

uni~~de de .edida: % i
Reg)àQ . I Quant. 2014

, ~unlClplO I 100

Quantidade por ano ... ! 100
valor por ano .. """ I 800.000,00

Totais"""." .. : Quantidade

Quant. 2015 Quant. 2016 Quant. 201:100 100 100
100 100 100864.000,00 933.000,00 979.800,00400 valor ].516.800,00

AÇã~: 0061 - Nanutenção do prd~ma Centro de Esp. Odontologica-CEO
unidade de .edida: % '

, RegjãQ .
~unlClpl0 Quant. 2014

100 Quant. 20B Quant. 2016 Quant. 2011100 100 100
100 100 10054.000,00 )8.300,00 62.000,00

valor ZZUOO,OO

Quantidade por ano... 100
valor por ano"" .. " 50.000,00

Totais"." ... ".: Quanti~ade 400. ,
I 1

Ação: 0063 - Nanutenção do SANU !I, ,

l
nidade de .edida: % I

egião Quant. 2014unicípio J 100 Quant. 20B Quant. 2016
100 100

100 100
86.400,00 ~3,300,00

Quant. 2017
100Q~antidade por ano."

v~Jor por ano .I

T~tais , .. Quantidade
I;

400 valor 157.700,00

Ação: 00 4 - progra.a de Investi,ertos e. Saúde

Un dade de ledida: % I
Re ião Qu~nt. 2014
Nufípio ! 100

Quaptidade por ano... I 100
val~r por ano .... "" 8pOO,oo

Quant. 20B
100

100
82.000,00

Quant. 2016
100

100
85,000,00

Quant. 2017
100

100
88.000,00Tot~i 5 : Quantidade 400 valor 335.000,00

Ação: 0065 - Erradicação e Controles de Doenças e Endelias



I

I

I
I

I

Pará I I PPA 20H -/017 _ Deta IhlllntoGoverno ~unicipal de São João do Araguaia Todos os program

= I Uni dale de .edida: I
Pagi na ; 028

RegjãQ . Quant. 1014 Quant. 1015 Quant. 1016 Quant. 2011
~unlClpilO

100 IDO
IDO 100Quantidide por ano ... 100 100 100 100

Valor por ano ........ )0.000,00 )4.000,00 )8.320,00 62.000,00Totais ........... : Quan.idade 400
;

valor nU20,00I I
I

AÇàJ: 0066 . Nanutenção dos T~D'S,
I

Unidade de ledida: % ,
i
I,

RegjãQ . ! Quant. 2014 Quant. 1015 Quant. 1016 Quanr. 2011
~unlCJ pIO

i 100 100 100 100i.Quantidade por ano",
100 100 100 100

Valor por ano ........ i 110,000,00 120.000,00 140,000,00 HO.OOO,OO
I

. .~ d ~OO va lar ,20.000,00
Totals., ..,..,...: Quantl a e
I ,

Ação: [0067 . Nanutenção de Outr~s progrms da Atenção Básica

~nidade de ledida: I :

Regiào ~uant, 2014
Município '100
I 'dOuantl da e por ano... 100
~alor por ano........ 1,0,000,00

Quant. 2015
100

Quant. 2016
100

100
H.OOO,OO

Quant. 2017
100

100
)).000,00

100
)2.000,00

I . 'd IdTotcl1S" ......... ; Quantl a e 400 valor 210,000,00

Ação: 0068 . Nanutenção do (onsel~o Nunicipal de Saúde,
Unidade de Itdida: I

Re~iãQ .
NUplClPIO Quent. 2014

, 100 Quant. 2015
100

100
21.000,00

Quant. 2016
100

100
n,ooo,OO

Quant, 2011
100

100
nooo,oo

QUfnti dade por ano .., 100
valor por ano,.,.",. ~O,oOO,OO

I ' • "d d IIet lS , Quantl a ei
I

i
400 valor 86.000,00

Ação: 006 . ~anutenção 50 5iteld de Abastecilento de Água
I
Iuni1ade de ledida: I !

I



a _
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Pará i " I PPA 2014-2017 _ OetalhatentoGoverno unlclpal de são João do Araguaia Todos os prograw
Página: 029

RegjãQ .
~unlclplo

Quantid~de por ano", I
valor por ano.""". '

Quant, 2014
100

100
200,000,00

Quant, 201)
100 Quant. 1017

100

100
m.ooo,OO

Quant. 2016
100

100
240,000,00

100
220,000,00

Totais. .; " " " .: Quanltidade
I
I

400 valor 910,000,00

Açãr 0070 - construção do Si:fteta de Abasteci.enta de Agua
Unidade de ledida: ~ ;

I RegjaQ . Qum. 1014 Quant. 101l
NunlClplO 100 100

Quantidade por ano", 100 100
valor por ano"".". I m,ooo,OO 162.000,00

Quant, 2016
100

100
174,000,00

Quant. 2017
100

100
m.708,OOI Totais""""" .: Quanti~ade

400 valor 669,708,00

Açáo:!0071 . iaflUtençao do prograla de Vigilância Sanitária
unidade de .edida: ~ i

Q lO'i

RegjãQ . fuant, 2014 Quant. 201) Quant, 2016 uanr, , L
unlClpl0

100 100 100 100~uantidade por ano ...
,
I

100

I 100 100 100alar por ano"."." 20,000,00 }2,000,00 23,000,00 2UOO,00~ota is.. " " " " .: Quanti d,de 400 va Iar 90,000,00, ,

A çao: O~li . lanutençlo do progt de vi 9i Iânc i a Epidlli oIógi ca
u~idade de .edida: ~ ,,

Quant. 2017

Regjãq . Q~ant, 2014 Quant. 201) Quant, 2016~~nlC1plo I 100 100 100 100,
100 100 100

Qu,ntidade por ano". ! 100
Va ar por ano" ... ,., 120.000,00 129,600,00 140,000,00 1)0,000,00

' I

Tolais"" ..... ,.: QuantidadJ 400 va lar m,600,00I !
I

Val,r 2014 Valar 201) valor 2016 valor 2017
TOTA~ PROGRA~A",:

8,02 ,209,00 8,185,200,00 g,W,m,oo 9.6B, 440,00

Prograla: 00i3 - Assistência Social co, valorização do Cidadão

I I
,,
!
i



Pará I l PPA 101HO 17 - OetaIhalentD
GDverno unicipa I de Sao lDaD dD Aragua ia TDdos D5 prDgraIaS Página : 030

Desenvolver e avaliar todD D prDceSSD relaciDnadD as Atividades adlinistr.tiv.s d. U.iO'D!
DrçaleQtarla ODI vIst1 • elecuçáD das açoes sociais,da rele pÚblicalunjcipal de Assistência SDeial,
garanti ndo a ~nutençao peilanente do urocesso adllnutr atIVO, de plane) alentoI execuç áD e avaIiaçãc
dalsAçoes de ,Iolí(icls ,públicjs de AssIstinçia Social QO,lunicipio, a,lunciDnaDilidade dos (onselhos
re aCionados a[ASSlstencla, Social, do lunlclPln, condiCionado .tendllento aO cldadáo COlO UI todo,
sobre tu~ aqueles de .alDr carenclai ASsIstencla Social (fslrulura flslca): PrD~ver açoes de
1strUloraçáo Ij sica, aquisiçao ,de equIPalentoj e taler i.is perunente, lang lVei5, incIume de
Infor,a(lca, d~ lodo a p'osslbllllar o alendllenlD lelhorado e alpliar a lodos 05 cidadaos do
lunlclplO, podjOdo essa ielanda ser ou náo desenVDlvida el parcerias co, orgáDs dos governos fstadual
e/ou,F~deraJ; ~olover se.inários e palestras, bel COlO, eventos de capacltafáo técnica com vista a
qualificar 05 profíssionais da Rede Municipal de polílicas de Assislência Socia , podendo essa dela.da
ser,ou nao delenvol,idas ,e! parcerias CO! qrgáos dos governos fstadual eIOu_feleral; Assistê.ci,
SDclal (proteçai Social Saslca): Dar CDntlnuldade ao processo de Potenclallzaçao a Rede de Proteçao
Social Sásica, ,rOlove.do a estruturaçao física, adquiri.do equipale.tos e lateriais perlane.tes,
inclusive, de i~~rlálica, COI vista a possibilitar o atendilento no prograu, de foru .elhorada e
alpliada podend~ essa delanda ser ou náo desenvolvida el p'arcerias COI órgaos dos gDvernos fSladual
el9u federa Ii AS~istincia Soc iaI (proteçao e soc ialilaÇa0 ia flli Iia): Pro~ver açoes de atendiIe.to
~Iguico soclal"encalinhilento para a rede pública e socio-assislenclal, COI vista à capacitaçao dal
falIlias, COlbat1 ao sub-registro, p'odendo essa de.anda ser ou não desenvolvida em parcerlas com
órgáos dos gover os fSladual elou fe~eral; Assistência Social (Inclusáo ProdUliva): Dese.volver açóes
que objetivei a aUlonolia do processo de iPf por ,eio de ações cOlplelentares de proloçao e inclusa,
sociaI, poss ibiIlkando a concessáo de benefici05 "'nlua is e mrgenc iais " mIO de conl ingênc ias
relativas a siluatões de vulnerabilidade telporária, p'Ddendoessa ielanda ser ou nao desenvolvida e,
parcerias COI órg;os dos governos fSladual elou feieral; AsSistência Social (Valorizaçáo do Ser):
Prolover ações sOfio-educatlvas COI falíliasl idosos, crianças e jovens, bel COlO, com adolescentes e
ainda, COI falilijs el situaçáo de vulnerabilidade social, atraves de oficinas, reuniões, alividade,
esportivas, cuItu~ais, lazer, brinquedoleca, terapia ocupacionaI dentre outras, podendO eSsa dmod!
ser ou náo deseQvglvida el parcerias ÇOI órgaps dos governos Est~dual.e/ou Fed~ral;.A.sslstençla.50clal
(proteçao fspeclal~: Prolover atendllento as falilias el slluaçao de vlolaça, de IlreltOS e
conti~gêQcias, conojcionar atendil~nrQ ~ outras sityações de .ri~co~ ou vlolaçao de dlreltos com
relaÇao as PesSoaS[1dosas, COI deIr [lInm, lO Iheres VJtlliS de VI oIenm, podendo essa. de!anda ser oul
não, desenvolvida e, parcerias co. órgãos dos governos Estadual e/ou Federal; ~sslstencla SacIa
(frradicaçào do Trabalho In~nlil): Pro~ver o desenvolvilento ~ plano Mun!clpal do ,Trabalho
Infantil COI vista à execuçao e .onitoralento do PfTI, execuções de ações soclo-eduCjll,aS para
crianças 'e adolesc~ntes el atividades COI vista a dilinuir a incidencia do trabalho Infantil, podendjo
essa delanda ser ~ náo desenvolvida em parcerias com órgáos dos governos Estadual e/ou Federa ;Oelais atividades crrrelatas,

Ação: 0~84 - Manutenção das Ativiáades da Secretaria de Assistência Social

Urljdade de ledida: % !" i

Re~j ãº . Qu:ant. 2014
NUnlClplo 100

Quánti dade por ano", , 100
valor por ano"""" 4~0,000,00

Quant, 201)
100

Quant. 2016
100

100
470,000,00

Quant. 201i
100

100
480,000,00

100
460,000,00

Toqai5"" """,: Quantidad~ 400 valor 1.860,000,00

Ação: 008f - Apoio a Entidades (Oluritárias e Assistenciais
I .

I
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Para I ". I
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rodos os programas
Página: 031= I

I
i

unidade de ledida: % !

Reg!ãQ . i
MUnJ C1 p,J o i

Quantidade por ano". I
valor por ano""., .. i

Quant. 2015 Quant. 2016 Quant. 20li100 100 100
100 100 100Z2. 000,00 nooo,OO 24.000.00

valor 89.000,00

Quant. 20H
100

100
20,000,00

Totais", ........ : Quanhdade 400
!

Açã : 0086 - A$sisténcia a Ge~tantes

!unidade de ledida: X

Reg!àQ . Quant. 20H Quant. 20H Quant. 2016 Quant. 2017
~unlClpl0

100 100 100 100Quanti dade por ano ... 100 100 100 100
valor por ano,., ...., i íO,OOO,OO )2.000,00 H.OOO,OO )8.000,00,Totais ........,..: ouanti'ade 400 valor m.ooo,OOI ,

I
Ação: [0087 - Nanutenção do (on511ho rute1ar

~nfdade de ledi da: % I
I '" I

feg1ao ,uant. 2014
~unlclpl0 i 100
I I
duantidade por ano... I 100
~Ior por ano""".. 180.000,00

Quant. 20H
IDO

100
8UOO,OO

Quant. 2016
100

100
88.000,00

Quant. 2017
100

100
90.000,00Totais ....,....,.: Quantida~e

! 400 va lar m.ooo,oO
Ação: 0~88 - Plantio Social COI A~endilento a Pessoas Carentes

I I
unli dade de ledi da: % i

I !

OUrot, 2014
I 100
I
i 100

2P,000,OO
:

Re~!ã9 ,
NUf1C1Pl0

Qu~ntidade por ano .
val~r por ano .." .

Quant. 2015
100

100n. 000,00

Quant. 2016
100

100
lUOO I00

Quant. lOIl
100

100
28,000,00Tot is , : Quantidade,

, 400 va lar

AÇJO: 008 - Distribuiçáo de Cestas IBásicas
i

unid de de ledida: % i
I

I
I
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Página: 032
Reg!iç . Quant. /014 Quant. /015 Qmt. /01'M.nl(lpl~ 100 100 100
Ooantilade p~r an~... 100 100 100
vaI~r por an~........ 50,000,00 í5,000,00 58,000,00

Quant. 2017
100

100
60.000,00Totais ......... ,,: Qua tidade 400 valor 223,000,00

I
Açã : 0090 - Operacionalizaçáp do Prograla 80lsa Falília

unidade de .edida: %

Regjãg . Quant, 2014
~unlclplO 100

I Quanti dade por ano,.,' 100
I Valor por ano........ I 10,000,00

Quant. 2015
100

100
10.000,00

Quant. 201ó
100

100
10.000,00I Totais , : Quantjdade 400

Quant. 2011
100

100
10.000,00

valor 40.000,00

Ação: 0091 - operacionalização o Prograla do IGD/BF

iunidade de .edida: %
I
:Quant. 2014
~ 100,

RegjãQ .
~unlCJpIO Quant. 20B

100 Quant. 2016
100puanti dade por ano i, , 100

raJor por ano........ 66.000,00 100 100
68.000,00 70.000,00

otais ....... " ..: Quantid~de 400
I valor 279.000,00

Quant. 2017
100

100
7).000,00

Ação: O 92 - operacionalizaçãl do Prograla Proje.
U~idade de .edida: % ,

I,,
I

R gjàQ . Q~ant. 2014
~ nlclplO ,100

I,,
Qu ntidade por ano". i 100
valor por ano .. ".". ltO.OOO,OO

Quant. 201) Quant. 2016
100 100

100 100
14) .000,00 m.ooo,OO

Quanr. 2017
100

100
1)).000,00I I

Totais .. " ....... : Quantidade 400I valor )90.000,00

Açi~: 009t - opera(i~naJilaçi~ d~ pr~gra" de Alta e Média [~Iplelidade

uni~ade de .edida: % i

Reg ão Qua~t. 2014 Quant. 201)
~uni ípio 100 100

I
Quant. 2016

100
Quant. 2011

100



OOI

OOInoz 'Jupnà.

oO'aOO'OSI
Dor

DOInoz 'lueno

001

oor
9TDl 'lupnQ

Dor

Dor
HOl 'lmo

i
OOI i

oor !
HOl 'lupnD

I

I
I

'" oue Jod apPPllfPno

o ld lJI 'unw
, ó~,6a~

% :ep~pal ap ap~~iun

00'000'069 JO[PA

OO'OOO'íLI 00 IOo0'0LI
Dor Dor

001 oor
ml 'luenO HOl '1mb

OO~ ~ppppmo :""""'''S!P 01

I, .

OOv apfPPUPnO :"""'" "S,IPlO

Dornoz 'lupnD

00' 000' oor 00 '000'í6
Dor oor
oor
9rOl 'mnO Dor

íTOl 'lupnO

00'000'[6, """ "oUP Jod J01~~
oor i '''oUP Jod appppUPn~
oor ,
HOl 'lmo!

i

O!dlJ!un"
, ar/fiaM

I %; ep ,!panp appp ,lUn I
Il3d - U1UPjU1 oqlPqPJl op 0fJPJiPPJJl ep! OfjnqPUOPEJadO _ ~600 I:or)~

OO'OOO'fll JO[PA
00'000'09
OOi

oor
1rO! 'lupnO

00'000' 85
oor

oor
9IOZ 'lmo

00 'OOO'íí
OOI

Dor
HOl 'lUPnà

00'000'05 I "''''''OUPJOdJOle~
oor " , .Due Jod appp puenb

oor old!)!unw I
vIOl 'luenb 'óri6aH I

I% :epipal ap apepiun

ms 091 op elPJ60Jd op O!FJPZl1euOPWdo - ~600 :~jV

00'000'09
aOI

i
OO~ apepquenb :'"'''''' "S.IP10l

00 '000'85 00'000' 5í
DOI oor 00'000'05 "','" 'oue Jod J01PA

aor "'oue Jod apepquenb
HO : PU !6Pd, ,

SPIPJ60Jd SO SOpOl
olua'P41Plao . LrOl'~rOlVdd



i
!.

'I
li
I

,
I
I

:!,
I

'I
l : FP lpU ap ap~pl~~n

I

p DU~6U!lUO)ap 'AJaSa~ . ç~~O:o,~v,

00 IOOO'tSt'I
9IOl J01P~

OO'OOO'fWI
íTOZ JOIPA

00'OOO'9l1 JOlPA

Woongn li
tIOZ JOll~A .: "YWVM~OMd lV,~OlI, _

00' 000' f[
rOi 00' 000' lf

DOI

001ml 'lupnO

00' OOO'lf
DOI

001
9IOZ 'ImO

OO'OOO'Of: .. , .. , "oue Jod JO[ ~
DOI I ' , 'oue J(jd appppue~f

oor i o~d~J~u~"
vIOl 'luP~b orl6a~

! % :PP~Pd. ap dP;~!J~
, 'I

mma[opv op a P)UPlJ) rp opunj op saPPPi!~qv sep O~Jm*uP" - oorri :O~JV

DOInoz 'lmO

oo'oonlI JO[PA OOv

00' 000' ff
DOI

Qor
JÔl '1mb

00'000' lf
001

oor
9IOl 'mnO

I

OO'OOO'Of ' ..... " 'OU~ Jod JOlP
DOI i ' , 'DUP Jod ~pep pmij

i

~nl., Oldlm:~I

': % :PP!Pil ap dppp!Un! j
I 'I

Jdq[nw P PJ1UO) P,)U~lDIA P alPqlO] apjPA~le)np3 p~upd~PJ-
66001

!Of~W

DOI
íTOl 'lupnb

O~'OOO'O~
DOI OO'OOO'ív

DOI
001no: 'lurnO

OO'OOO')í
oor
DOr
9IOl 'lupnO

00'000'0; I ," .. , "oue Jod JOlPA'
DOI j' "oUP Jod 9p~pqUPnOI

001
írOl 'lmO Dor

HOl 'lmo OldLJIUnw
. Óf i6aM

l :pp~pal ap apep!Un i I

S'lUHllj'a:, SOSOP! OI Olodj . 8600 j~!l'

OOr
oO'oonz

00'OOO'Ol I .. " .. "oue Jod JO 1PA00' 000' II
pro: PU,tÓPd

SPIPJ60Jd ço SOpOl
olualP~IPlaa . LrOl-prOl Ydd P!pn;m op ofor 0fS ap [pdP! '" OUJõM9

i I; PlPd' , '

;!

i ~
i:
i

I:



I
I
ti
;1

N~ ! I
Governo Nun~cípal de são João do Ara aiaI

PPA 2014·1011 . Detal~a.ento
Todos 05 progra.as

Página: OHi
!
i RegjãQ ,
iNunlClplO,

IQuantidade; por ano", I 100
valor por ~no." "." I J20,000,OOI I

i
IQuant. 2014

100
Quant, 20H Quant, 2016

100 100
100 100J4UOO,OO 377,000,00

400 valor 1.431.168,00

Valar 20H valor 2016H),600,OO moooo,OO valor l017
J90,~68,00

Quanto ,or
100

100
HO, ,68,00; ITotai 5 o o , ••.• ,. o.: Quanti:d~de

'i 1

fbTAl PROGlANAo.,: : ~alor 2014
! . m.ooo,OO, ,In I
1I ;
i I i I I i

TOTAL GERAL. L,,,,,,,,,,,.,,,,: :~~lor 2014
I i JU01.181,OO va lar 20H

H.34Uli,OO valor 20H
]7.421.78J ,00 valor iO];

39.100, Jl7 ,00
: I ! I

i

. I,

: I

: I
I I

I
I
j
I

i
,

I,
I

I I,

i I
I
I



,,

Para i ,I PPA 2014.2017
Governo l~n; cip~! de lio Jláo do Aragia ia I1 DllPllAS pORfUI(lD Pág; na ; 001
C~d FUNÇÃO i,/ ,: li

'I valor 2014 Perc :1 valor 201) perc valor 2016 Perc valor 2011 perc Total re«
Dl Legislatival,
u4 Adlínístraç~~ 804.496,00 ~%

, • ,i! J.J40.0QO,OO lU
O~ ASSlstenm l~oC1dJ

'I l.J64.0~,OO 4%10 Saúde ti '

12 Educação :1 7.678.209,00 m
B Cultura 'j12,J13.W,OO m

'

·il,·11 170.000,00 1%li UrbaniSIO
:1 2.)46.000,00 8%16 Habitação '
I HO.OOO,OO n11 Sanemnto '[

11 850.008,00 n
18 Gestão Albie~~aJ ,

480.DOO,00 2%
:0 Agricultura J '

" ,:,810,000,,00 J%
lJ COlerCl0 e 5e~,lvlçOS

, J5.000~OO 0%!i tnergia :1
I! 420.000:,00 a

i: Desporto e La~er
~ . 4?0.~00100 1%~~ Reserva de Co~tlngencla ,
. HO.OOO,OO U

i,868,8)),OO ,s 946,117,00 J% 994.079,00 J% J,61U47,OO J~'i

~lm.l86,OO 10% 1.986.784,00 11% 4.111.272,00 10% 14.897.442,00 10%!l

tI42J.OOO,00 4% 1,484,000,00 4% 1.5)9.000,00 4% ~.810,000,OO 41'I'[

ni80~,200,OO 2J% 8.9JJ.6~6,OO 24% 9,199.7J2,00 2~% J~.614.797,OO l4%

1)~201.356,OO J8% 14.4~6.J~4,OO 39% 1~,749.746,00 40% ~~.720,9J~,OO J9%
li
'1184.000,00 a 199.960,00 1%;1
:i

2!~7~.880,OO 7% l.973.J12,00 8%

:~70.00UO 1% 291.600,00 1%
j'
i~96,000I00 J%
['

if 17,000,00 L%

1.~67.000,00 61

U70.700,OO

5~4.160,OO

9)4.200,00

111.700,00

J.042.900,00

106.180,00

1% 76~.660,00 1%

8% 11.0j8.092,00 8~

1% 1.117.780,00 1%

,
li
1140.000,00 0%

~46.000,00 1%

~48.000,OO 11
11l~~.600,00 1%
!,

II 1.0l~.208,00 II 4.049,908,00 l%

1% m.900,OO 1% UH,460,OO h

3% 1,007.360,00 ~% 4.7l8.~60,00 J%

4UOO,OO 0% 41.000,00 OI 162,000,00 0%
484,900,00 1%

466,640,00 1%

J77,000,00 1%

107,200,00 1% 1.8~8,100,OO 1%

482,47L,00 1% 1.817,11L,00 1%

190,~68,OO 1% 1.4JJ,168,00 1%
TOTAl GERAL :~1.801.m ;00 100%

[i ,

'I
j
l
j

31.411.7~3,OO 100% 39,200.317,00100% 14L.768,~~9,OO 100%
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Para Il '
PPA 2014-2017Governo Munícip i de são J~io do Araguaia:

DESPESAS POR SUBFUN~ÃO
Pagina: 001(Od mFUN(ÃO I

valor 1014 perc : valor 10H Pere valor 1016 Pere valor 2017 Pere TotaI PereOJl Ação LegiSljfiva

! 860.21),00796.496,00 11 J% 9J6.708,00 J~ 984.199,00 J~ J. m. 618,00 1.121 Planeja.ent~ le orça.ento
)": I 80.,O~~,00 Dl ! 86.400,00 0% 9J.806,OO 0% 98.700,00 0% J58. 906,00 O~

in Ad.inistraqol Geral ,
I 10.596.000,00 BI l~. 964.466,00 m 12.489.79UO m 12. m. 770,00 m 47.964.034,00 )4~

m Ad.i nistraç'l Fi nancei 'a !. 730.000,00 21 i 794.000,00 2% 940.4)0,00 n 909.4)6,00 2% 3.m,906,OO H
114 Controle rnt~fno

,.~, 8.000100 OS i 8.640,00 0% 9.409,00 0% 9.880,00 0% JU29,OO O~
141 Assistência ~Q Idoso

" 40.000 100 OI , 4).000,00 0% H.OOO,OO 0% 60.000,00 0% 100.000,00 O~:43 Assistência ~ frian~a e ~o Adolescente)

0% !LO. 000,00 0% 111.000,00 0% 469.000,00 J%
. 11 ,000,,00 OI !116.000,OO244 Assistência qo~unjtárja ;
! I 764.00' ,00 21 [801.000,00 21 839.000,00 2% 816.000,00 2% J . 281. 000 ,00 l$

301 Atençáo Basica, J

1,198,ZO~,OO 8S 1.S87.400,OO 7% U79.428,OO 7% 2.711.972,00 7% 10.077.009,00 1%lOl Assistência Hp~fitalar e A.bulatorial :

4% 1.J09.600,OO ~% 1.m ,800,00 4% )'oU, 800,00 d~
~ .120.000,00 4l 1.~O6.400,OO

..~!OJ Suporte profi~ tieo e Teri~êutico :

189.460,00 0% 680.960,00 0%
. ". . ·1 .I~o, ooa, ~ OS l63. zoo, 00 0% 178 .300,00 0%l04 VlgllanCla sa~l~arla

90.000,00 ·1it
. ". ; ,20: Q~o,.oO 0% 'ZUOO,OO 0% nooo,oo 0% 2).000,00 0% ,~JOI V1911ancla EPlde.lolo!lCa !

t I 170, 00,00 a l8J. 600,00 a 198,m,oo u 21Z.000,oo U 76U20,OO l-)
l-t'

J06 A 1iIeOtação e IN,tri~áo
a ~H,600,00 1% m.248,OO a 191.812,00 a 1.4JO. 660 !00 1.

. ll. 000,00
l~

)61 Ensino Fundale,ntal

m 10.687.674,00 m J8.640.001,OO 1,~
~.m,m,oo m 9.Znm,oo m 10.1)),494,00

LI."

iól Ensino Nédio . I !

m.m,oo 0%
~ )0.000,00 0% ~4.000,OO 0% '8.m,Oo 0% 6UJ6,OO 0%36í Educa~ão Infanti'

J% ~~1.600, 00 2% 868.128,00 1% 881.,00,00 2% J.m.m,oo n
i 8JO. 000 00

lbÓ Educa~ão de Jove~s e Adultos ,

u J?O,OOO,OO 1% HU20,OO a 990.000,00 J% 1,10U10,00 l-
HO,QOO,DO

,t)~l Difusão Cultural

199.960,00 1% 1ll.700,OO 1% 76U60,00 a
170.000,00 a 184.000,00 1%Infra Estrutura ~rbana

990.000,00 J% 9)0,000,00 2% J, 412 . 000,00 '.800.000,00 J% 7~2.000,00 2%
L. ,~

~ervi~os urbanqs
6J~.400,OO 2% 781.m,OO 2% 817.900,00 2% U40.612,OO n• .710.000 00 1%

~IJ Transportes (olet~vos Ur~anos

16f·OOO,OO 0% 180.000,00 0% 200.000,00 1% 690.000,00 Di
150,000,00 OI

48l Habita~ão urbana

J06.180,OO a 1.117.180,00 1%
150.000,00 a m.OOo,oo 1% 291.600,00 1%il: Saneatento 8ási~o'urbano

89~.OOO,OO 3% !.l70.700,OO 3% l.OB.208,OO 3% 4.049.908,00 l~
m,ooo,OO J%

preservação e (on~erva~ãO Albiental ,

m.611,00 0%8~.400,OO 0% B.312,00 0% ~7,900,OO 0%
180.0 o,oe 0%
I



)41 Recuperaçáol e Áreas Dêgradadas

, 80,010,00 OI ,81.000,00 OI 88,000,DO OI 90,000,00 DI l4l, 000,DO 0\ÓO, Abastecilen~Q

110,000,00 1i :m.000,00 1I 141.000,00 11 IH ,000, 00 11 9ll, 000,00 !.ló91 prOloçào (o~rcial

, I 35.000 tOa OS . 40.000,00 0% 4UOO, 00 OS 4) . 000,00 OS 1ô2 . 000,00 0%111 Conservação ~eEnergia

1I 420,Otl),00 1I i146,000,00 1I 48UOO,DO 1I 107,200,00 11 1.818,100,00 11812 Desporto (Ol~~itário

420.000100 a )448.000,00 1% 466.640,00 a 482.472,00 a 1.817.112,00 n~46 Outros Encargqs Especiais ,

Im. DO~i 00 U ;1lO. 000 ,00 a L94.030 , 00 a 308. no, 00 a 1.122.760,00 a999 Reserva de Contingência

I: 320.000,00 lS :j4).~00,OO 1% 177.000,00 1% 390.)68,00 1% 1.433.1~8,OO 1%

pará, i PPA 2014-2017
Governo lüni eipli de sia JlIla do Arl!"! iI I umESAS POI SUBfUH(ÁO Pá!i nl : 001
CÓd SUBFUN(ÃO ;, I

I vllor 2014 pere i VIIar 101l pere VI Iar 1016 pere VIIar 1017 pere Tatl J pere

TOTAL GERAL .11,801,18l,00 1001 14,45,177,00 1001 17,411,781,00 1001 19,100,117,00 1001 141,768,519,00 1001!

,
I
!
I
I



Pará I i PPA 2014-2011
Gomoo ion; (; pall de Sáo J~o do Aragu; a I DESPESAS PORPROGiAlA P19;na : 001
COd PROGRm 'I i

" va ler 1014 ler( : Valor 10lí Per( VaIor 1016 Per( valor 1017 Im Tota I PIi[,:
0001 Legislativo iIntinerante! e participati o

. ~i 804.HUo J% ! 868.m,Oo J% 946.117,00 j% 994.079,00 3% U13,W,OO J%0002 Adl1nistraç~ jnter~rada e cal Particilpação Social
. . ,9l ,000,00 JI, i·oouoo,00 JI I.093.701,00 JI l.J48,486,00 31 4,176.188,00 ]\000, PlaneJa.ento! ~ ordena.ento orçalentarlp

: i 2.110,000,00 7% li.234.986,000006 Gestão de pr~~ução Vegetal & Anilal !

~! ~10. 000.,00 JS 1>967.000,000001 Desenvo Jvile~to Econô.íco i

: i 8UOD,OO 0% i ~UOO,OO0008 Infraestrututa urbana e Rural .
. I 4.J66.000100 14% 4l29~,880,OO

0009 Gestao das A~~V.(Ult.ralsA Desporte elLazer
,: no.oOG,Ou 11 292.000,00

:)010 Proteção e (o~servaçá~ A.bientall-TUris~oe Pesca
• ' - rÓ, I 400.001,00 b. j4J? ,000,00
vOII Educaçao Basl~~ co. qua ldade e unlver~Jlzada

. . :p.m.•7,M m lnOl.m,OO 18%. 14,4)6.5)4,00 m 1U49.746,OO 40% íU20,m,00 59%001/ saude Atendll~rto da At~nçao Bm (O, lIt~a e Alta (Ol~ I en dad r OI 00 )"
. L8.m.m"oo m 8.m.100,OO m U47.6,o,OO 11% UB,HO,OO m jU9U, ",rDali ASSistên(ia SO[ial (OI~lorila[áo do [ídldáo 41
. ,d64.000~,OO 4% l.W.OOO,OO 4% U84.000,00 4% 1.)59,000,00 4% 5,810.000,001H9 Reserva de COItíngência :
.1 J20.0001~O 1% 14UOO,00 1% m.ooo,OO 1% 190.)08,00 1% l.m.m,oo 1%

7% {,16'.082,OO 7% l,ó12,786,OO 7% 9.520,8~4,OO 1%

6% 914,200,00 l% 1,007.360,00 II 4,738.160,00 1%

0% 100,000,00 O~ 10UOO,OO 0% ,8).000,00 Oi

1,% 1.'16,~ll,00 14% 1.195.780,00 13~ 19.174.172,00 111

a 516.600,00 1% B4.172,00 1% U12,m,00 li

a 466.160,00 a 489.900,00 a 1.788,460,00 n.

TOTALGERAL
ijl.801.181,101001 JI,III.177,001001 J7,411,781,001001 J9,100.JI7,001001 141,768,119,00 100!I

~ i



ParJ .

Governo Nunicipa~ de são Joio do Araguiia .
li Ii 1

PPA lOlH017
DESPESAS POR ÓRGÃO

Página: 001COd ÓRGiO '

valor 1014 Perc i valor (01) perc valor 1016 perc valor 1017 perc =
lO FUNDES I

1) Fundo NunicítaI8D:8~smâ~Ci/~~cial~.i9).m,OO m 10.44),110,00 m 10.964.866,00 m 19.894.009,00 m
. . . U84.000,OO )% 11·768.600,00 )% 1.861.000,00 l% l.929.m,OO l% 7.W,168,OO )%!8 Calara NunlC paI :

10 . I f 804,4~6,OO n I 868,8íí,OO J% 946,117,00 J% 994.079,00 J% U1U47,OO J%" Gablnete do pre eito :

:1 9JO.O~IOO Jl I~004,400,OO J% 1.09U01,OO J% 1.148.48UO J% 4.176.)88,00 J~,lO Sec. ~ul. de' Adlinistriao e Finanças i

i ],110.000,00 7X 1~m,n6,OO 7% U6U81,00 7% l,611.786,OO 7% 9,íl0.8)4,OOli Sec ,Nu 1.de p!rane j. e O~env. Econôli cOI
8U(lG,OO OI ! 9).000,00 0% 100.000,00 0% 10UOO,OO OS m.ooo,OO vrII Sec. MuI. de ~nfraestru~ura e Obras

'l 4.716.00D,OO ll% 4 677.880,00 14% í.730.511,OO 1)% ).629.488,00 14%lJ SeuuJ .de Hiv. Agric. e ASs. Fundiári~s
, 810.000,00 II 11967.000,00 6% 9)4.200,00 JI 1.00U60,OO nJ4 ~ec, Mu I.De, N~ Albi enteA Turi 510 e pem

400.00uI,OO U iHZ.OOO,OO U 466.)60,00 1% 48UOO,OO 1%» Sec, Nu1. dUu Itura, oe5porto e lazer!
I no.000., 00 a 'l92 . 000,00 U Jl6, 600,00 1% H4. In,00 a 1.m .in ,00 HlÓ Secretaria ~U1icipal ~e Educação ,

.1 3.m.000,00 lU J160).800, 00 11% 4.01U44,OO 11% 4.784.880,00 m 1).826,924,00 laJ i fundo lua i ci p~l de Saíde , !41
'·7.678.109,00 ln 7j80UOO,OO 13% B,m,m,oo l4% 9,199,m,OO 2J% B,614,797,OO

Tora j perc

10.7)3.880,00 1\1

4,718,)60,00 5%

1,788,460,00 l~

TOTAL GERAL
·1 UOl.lsl,OO 100% J4.1m.m,Oo 100% l7,4L1.l81,OO 100% H,lOO,m,Oo 100% 142.768.m,OO lOO't



'I
Para "

PPA 201H017Governo ~unicipaJ)ide São 10.0 do Araguaia i
DESPESAS POR UNIDADE OR\AHEHTARIA

Página: 001ró' UNIDADE OR~fNTÁRIA~ o
: Va lor l014 perc : Valor 101) perc Valor 1016 perc valor 1017 perc Total Pe fC

,
lO.Ol FUNDES ' I

9~m.H6,00: U88.m,00 m 28% 10.44U10,00 181 10.964.866,00 lU 39.894.009,00 m15.07 Assistencia:SociaJ J

. i 1.684.QOO, 00 5S 1f76UOUO )$ 1.861.000,00 ~% l.91U68,00 í% 7.243 .168, 00 ~%
18.18 cálara NunifipaJ .

,I 804.m,00 3S 1868.m,00 3% 946 .lll,00 3~ 994.079,00 l% 3. 6B . )47,00 J%
29,29 Gabinete dO:Rrefeito

• ~3~.OO~,~0 ~S liOO4.400,00 3% 1.091.702,00 3% 1.148.486,00 3% 4.176,~88,00 J%10.30 Seco Nu). d~ ~dl1nlStr,çao e Flnanças i
1% U6J.082,00 1% 2.612,786,00 1% U20.854,OO :~

, 2.110,00 ,00 7S 2jm. 986,00
31.31 Sec.Hul.de Rlanej, e DI~env.Econôlicq

0% 100.000,00 OI lOUOO,OO 0% m.ooo,OO O~
8LOO ,00 OS ; 9UOO,00

51.32 Sec. Nu I. d~infraestrutura e obras i
14% ). no. m,oo m L6L9.48UO 14% 10. m. 880I00 m

,4.116.000,00 I)S 4.~71.880,00
ll.Jl Sec.Nul.de H~,.Afric. e Ass, FundiáriDs

ó% 9)4.l00,OO 3% 1.001.360,00 3% 4.738.)60,00 l%
'I 8 ~.OOUO . 11 Q61.000,OOJ4.J4 Sec,Nul.oe. "l Alblent~, TurlSIO e pesia

466.)60 ,00 489.900,00 li 1.788.460,00 a
. 400,000,,00 11 3l,000,OO U 1%li.ll Seco Nul. de'QulturaOoDfs~orto e lazer

B4.172, 00 a 1.112, nuo l~
270. 01,0 11 192.000,00 U Jl6.600,OO 1% ~j6. J6 Secretaria N.nnci~al de Educaíão '

4.184.880,00 11% lU26.924,00 11%
l'4 1.1100,00 11 1.10UOO ,00 11% 4.011.244,00 11%JUl Fundo NunieiQa de saAlde :

B.m.m,Oo m 9.199.13l,00 m B.61U97,OO 14%
: .67U09,OO m qouoo,OO m
!31.801.182: 00 100S I

39.100.317,00 100% 141.768.)~9,OO 100%
TOTAL GERAL 34,14).177,00 100% 31.421.783,00 100S

• I



Para I .

Governo .unicipalj de São J~o do Araguaia i PPA 2014-2011
DESPESAS POR FUNÇÃO E SU8FUNÇÃO

FUNÇÃO SUB~UN.O
valor 2014

Página; 001

! valor 20H valor 2016= I i Tota 1
aI legislativa' I

011 AQãp Legislativa
; I 79b.m,Oo

124 C~frole Intenno
. 8.000,00

,
I 860.lH,OO,
i
: U40,OO,

916.708,00

9.409,00

946.117,00

valor 2017

984.199,00

9.880,00
U77.618,00

J'.929,OO

1.613.W,OO
04 Ad.inistraçà9 I

121 Pl~~eja.entt e orça.ento
'. 8QOO.00 i 86.400,00

122 Adeiristraçao ~eral !

: U 80.000 ,.00 2P08. m ,00
12J Adlihistraçjo Financeira

I I 710 . 008 ,.00
846 Ou~rbs Encarg,s Especiais

m.OOO,OO
1]94.000,00

'170.000,00
SU8TOTAl . U40. 000,00

I 14,897,442,00

~8 Assistincia S~~ial
122 Adl'~istraç.o Geral. , m.eon,oo
241 Assi5~ªncia ao Idoso

40.000,00 :4,,000,00
24j Assjs~ência à Criança e ao Adolescente

j 110.000100 l16,000,OO
244 Assistência COlunitária ,

I 764.000,00 ~02.000,00

i60.000,OO

9U06,00

2.m.m,Oo
940.m,OO

294.010,00

J,986,784,OO

470.000,00

)),000,00

120.000,00

m.ooo,OO

994.079,00

98.700,00

2.79U86,OO

909.4)6,00

108.no,OO

4.111.2n ,DO

480.000,00

60,000,00

m.ooo,OO
876.000,00

m.906,OO

10.041.870,00

U7L906,OO

1.111. 760,00

U60.000,OO

100,000,00

469,000,00

U81.00UO
SUBTOTAL • i.J64. 000 I00 1.~lJ.000,00 1.484,000,00

lO Saude
li2 Adli~istra~áo Geral

~. 8lO. 000, 00 J.8~0. 600 ,00
101 Aten~~ Básica i

.1IJ98.109,OO U~7.400jOO
J02 AS5i~t~ncia Ho~pitaldr e A.~ula.toria

: 1dlO.000,OO U06,400,00
JOJ Suporte Profi 1atirco e Terapêutíco

. i HO.OOO,OOi l~UOO,OO
J04 vigilância SanItária

20.000 00 12.000,00
JO) vigilâ,cia EPideliológica

,170.000,00 18J.600,OO,

4.64 ),008,00

1,119.428,00

UOUOO,OO

17UOO,00
nooo,oo

198.]lO,OO

1.m .000,00

4,68UOO,OO

2. ll1.972, 00

l.lll ,800,00

189.460,00

{'.OOO,OO

1ll,000,OO

1.810.000,00

16,989.108,00

10. O17 . 009,00

í .OB, 800,00

680,960,00

90.000.00
76U20,OO

SUBTOTAl .7 .;678 .109, GO
. ,: ,

7.8~UOO,OO, 8, m.6)6, 00 9.199,lJl,OO
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11 Educaçio I

In Mli ni str~ão Gera I I

,2,240.,000,00 '2.JlUOO,00
J06 ~JJlentação e Nutriçáo I

J1UOO,00 : J4UOO, 00J6l f~sino Funqa,enta I I

: I 8.m,m,00 (9.lnH6,OO
362 En~ino Nédio .

• I ~O,OOO,OO i ~4.000,00
36, ~ducação Infantil i

.: BJO,OOO,OO ~ 841.600,00
366 Bd.cação de Jovens e AdultQS

350,000,00 i 170.000,00
i

2.607,844,00

m.248,00

10.l)5,49UO

)8. JZO,OO

868.128,00

m.JlO,OO

valor 2017

2.73U24,00

391.8ll ,00
10.687.674,00

61.236,00

m.~oo,OO
990.000,00

Tota)

9,901.168,00

1.430.660,00

38.640.001,00

m,))O,OO

3.422. m,oo
UOJ. JlO ,00

I i
SU8TOTAl ,12.m,m,Oo

. I ». 720. 9JJ, 00
B Cultura

J9Z oHusáo Cu J turaI
, 170,000,00

~UOl.H6,OO

i 184.000,00

14.4)6. Jí4, 00

199.960,00

1).749.746,00

211.100,00
SU8TOTAL 170.000,00

76U60,OO
i 184,000,00 199.960,00

76).660,00

!í urbaniSlo
W Adliini stração GeraI

,886.000,00 . m.480,OO
4)1 rnfrya Estrutura urbana i

' I. 800.000iOO i m. 000,00
4)2 s.rv~ços urbfnos :

. 710.0VO 00 ; m.400,OO
4íJ T~an6portes ,of~tivos urbanQs

I HO.09O,OO . 160.000,00
SU8TOTAl 2. )46,000,00

11.0 38,09 2,00
ló Habitação !

482 Habinação urbana
I 250.000,00 270,000,00

1.012 .000,00

990,000,00

781.H2,OO

HO,OOO,OO

m.600,00

211.700,00

1.07).000,00

9)0.000,00

811.900,00

100.000,00

l.042.900,OO

J06.180,OO

3,93).480,00

J. m .000,00
2.940.61l,OO

090.000,00

1.1ll.780 ,00
SU8TOTAl 250,000,00 i 17O, 000 , 00

i

1; Sanemnto .
,12 Sanea'ento Básico urbano

I 8)0.000,00 1896.000,00
I

291.600,00

1.270.700,00

J06.180,00

1.0J3.108,00

1.1ll. 780,00

4.049.908,00
SU8TOTAL 8~O.OO',OO :896.000,00 1.270.700,00 1.0JU08,OO 4.049.908,00
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,

18 Gestão A.blental
122 ~d~inistraç~o Geral I

I no.aouo : 14).600,00
~41 ~r~servaç~o e Conservação f.biental

ri ~ 80, ~OO,00 i 86.400,00
IH ~e~uperação de Áreas De9ra~adas

80,000,00 : 8UOO,OO
I

m.248,OO

9]. m,oo
88.000,00

valor 2017

392.000,00
97.900,00

90,000,00

Total

1. HO. 848, 00

357.612,00

343.000,00SUB TOTAL 480.400,00 i H7. 000,00 ,,4.160,00 >19.900,00
20 Agricu 1tura! :

122 Adlínistraç~o Gera 1
.: 600. aooi, 00

60) Abafteci.ent~
110,000,00

1.140.000,00

m.ooo,OO
71UOO,OO
241.000,00

m.160,OO
m.ooo,OO

2.131.460,00

UOU60,OO
9H.OOO,OOSU8TOTAl 810.000,00

4.m.)60,OO
,

lJ COlércio e Ser~iços
691 Pr,o'pçao (OIercial

! 3).000,00

1.967,000,00,

40.000,00

HUOO,OO

42.000,00

1.007,]60,00

4).000,00 162.000,00
SU8TOTAL 3í.000,OO

162.000,0040.000,00 42.000,00 H.OOO,OO

II Energia
m Cqnservação de Energia

420.000,00 ! 446.000,00 484.900,00 107.[00,00 1.m .100 ,00i
SU8TOTAL I 420.000,00

1.m.l00,OO. 446.000,00 484.900,00 10UOO,OO
)' L., Desporto e azer

812 Oe~porto COlunitário
420.000,00

1. m.m ,DO
SUBTOT AL

~9 Reserva de Contingência
999 Reserv:a de Conti~gên(ia

120,000,00

;

:448.000,00
im.ooo,oo

'J4).600,00

466.640,00

466.640,00

m.ooo,OO

m.m,oo
482.m,OO

190.168,00

1.8lI.111 ,00

1.4B .168, 00
SU8TOTAL 120.00',00

142.768.m,OO
rOTAl

;

iHUOO,OO

3U45.Z77,OO

377,000,00

31.421.783,00

]90.)68,00

39.200.317,00

1.4B,168,OO
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Pagina : 001
~nção: 0,1' - Legisl,tiva

;

;;bfunj!o: 031 • !çao legiSlativa!

progra~a: 0001 - legisl~tivo Int~nerante e partiçipativo

'Irantlr,a,perl"ente lanuten(aO do prgcesso adlinist,ativo, bel COlO, financeiro e da e,ec."o
'. Ofçba,e) Qtarl o ~o ,~odder Legl ~latIvo NunlcIpa I; processatento. da desp~sa cal pessoa I e encargos soc 1al5

VIa,I Ilar atlvl~a es relacIonadas ao protocolo de laterla de Interesse do Poder Executivo , d.
SOCIedade (0'0 UI rogo; PrOlover ações de controle Interno da Corte e quando necessário for junto ao
!oder [Iecutlvo un!clpa!; P,olOv,r ações de publicação do Poder le9islaitivo COl vista. cUlorir ,
~e preconIza a eglslaça e lanter a sociedade inforladada; e, Delais atividades correlatas.i

AÇão: 0001 . AquiSição de Equipa.entos para o Legislativo Municipal,

Ação: 0002 . Nan~tençâo do Legislativo Nunicipa)

Ação: 0004 - fnc~rgos cal Publicidade

~funçã~1 1]4 • Controle Interno i

: I
; .

Prograla~ 0001 - Legisl~tivo Intinerante e participatlvo

barantlr,a.perlanente lan~tenç~o do prQcesso adlinistrativo, bel COlO, financeiro e da exec~çáo
o~alentarlO do Ppder LegIslatIVO MunICIpal, processalento da despesa COI pessoal e encargos SOClalS
Yia~ilizar atividldes relacionadas ao protocolo de latéria de interesse do Pod~r.Executjvo r da
SOCIedade COlO UI! todo; pro.over ações de controle Interno da Corte e quando necessarlO for ]untq de
,oder Executivo .,nicipal; Prolover ações de publicação do Poder Legislaitivo COI vista a CUlprlf o
que preconiza a L,gislaçã e lanter a sociedade inforladada; e, De.ais atividades correlatas.

Açio: 0003 .• anu~enção do Controle Interno do Legislativo

Função: 04 - Adlinistraçào

Subfunçào: '121 . Planej.mnto e orça~nto
I .

I

p rog rlia:,0003 • Planeimnto e ordrnmnto Orç'l!ntáll o , . ,
Garantir a lanutenfão do processo de planejalento execução e avallaçao de resultados aas ~eras.e
Prioridades da Adl nistraçào Pública Nunicípal' Garantir a Nanutenção do proc~S~9ge fstrurulraçao
física das uni4ajel orç.lent!ri.s, inclusive co, aq,isiçjo,d~ equiollentos e loblllarlº " gera,.co:
vIsta a pOSSIbIlItar o atendIlento de fOfla alpllada e qualIfIcado; GarantIr a lanutenç~o pro(~s~v ~:
Execução, inclusiVi viabilizando na forla ga leI, a publJçação,dQs gatos do Poder Exe.cutlvo Nunlcl~àl.
Gar4ntir a lanuten ão do processo relaçlonado a funclonablllgaa~ .do Controle Inter~o da ge)tao
lun1Cipal, COI vis:a a cUlprir o que dIspõe o Art, 7~ da Constltulçao e dela1s leglslaçao em Vigor
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progra.al: 0002 - Adljnj~traçio i~ter~rada € (OI Participaç~o Social

' I' Garabn1lrd Idn1lençaQ lo proceli,ento financeiro reJacion!Io .ao IQ,illQtg bancári, de p.q••,,[o.i
• I r~(~ llentos; .Gmntlr a, lanutençao do processo de organlZaHo, SIstetatlCa dos a\o~ da gemo

' lunlclpaJ, retaClonados a foJ~a ~e pagaleoto e encargos socIaIs de tornar de facI! acesso e
' ' fnt~nqllelnto t~~oo processo ad.in!strativo, fi to~as a~ unidades orçalentárias da Ad.jnistra~àc

NunlClpa , e a:l~daaqueles que relaClOnados for aos gastos publicas,

Ação: 000, - Na~tenção do Gabinete do Prefeito

AÇ~O:0006 - Enc~rgos (o. Publicidade e (à.panhas Educativas
i

Ação: 0007 . Nan'teoção da Controladoria
!

Progral~: OOOl . planejalento e O~denalento Orçalentário

Glfantir a lanuti'nçãQ do _proc~ssg de p)aryeja.ento, e~e(ução e avaliªção de resultados das MetdS.ti prl!rIlalel li J 101straçao .P~blita. Mu", p paJ; GUiO!1 r a Man~tençao lo prOC~I~Q le EIr ru tur.çao
F!SlCa das u~l~a, s Or~alent~rlas, Incluslve co. aqulslçao,d~ equlpalento~ e loblJlar19 el geral com
nsta ª po~slb1Jl~ar ,0 ~t~ndllento de forla a.pllada ~ qual}flcado; Garantlr a lanutenç~o proces?o gê
E~ecuçao, Inclus,lre vlabll1zando na forla da leI, a pUDJlca~ao dos gatos do Poder Executlvo MunlClpa!:
G~r~ntir a lanut~~ção do proçesso relaçiooado a funcionabiJiQad~ _do Controle !nter~o da g~srao
IUnlClpal, COI V1Hª a CUIPrJr o que,dlspo~ o Art, 14.d~ ~onstJtulçao e de.aJS ]eglSlaçao em vIgor:
Garaqtlr a .anute'~ao do processo trlbutarlO do lunlclplo, desenvQlvendQ açQes .voltadas,para d
alpllação, estruturação, divulgação e lelhoralento COlO todo; Garantlr a fl~callza~ao lntenslva nQ5
~Qntos cOlerclais ide atividades meanti? e, de pr~staçãQ Qe serviços COI vIsta a cOlbater aeva5~o
fIscal e aUlentar ~raduallente a arrecadaçao rrlbutarla lunlclpa1i e, Outras leras Que necess~rlalenle
não fOra! citad~s janteriormte las que indispensáveis a funcionaDilldade da unldade orçamtam,

!

Ação: 0008 . Encar~os COI Publicidade
,

Ação: 0009 . fncar~os COI Pensionistas e Inativos
I

Açio: 0010 - Aquisjçio de Ilóveis

Ação: 0011 - Manut~nção a Secretaria de Adlinistraçâo

Prograla: 0008 . Infnae5trutura urba~a e Rural , _ f'
.! PrOlOver ações volt~das para o lelhomento das vias e logradouros urbanos, cal p'dvllenraçao a5,~ltl(a
' e broc~retes, iIp Iaptação do prqces?o de sanmento basl co, prO'Dver drenagel de aguas .flu~1ab", ~em

COlO, l.plantar bueIros e canallzaçao de esgoto no centro urbano; pro.over 51nallzaçao de I,as
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I
I

pu~li(as e re.utores de velocidades el vias de laior circ.lação de pessoas, bel COlO, prOlllO ,
.nldades de alendilento ao público COlO escolas e delais 6rgaos públicos; PrOlover a per",e",
lan,t!nçlo do:sistlta dI lilplla pública diariaoente no lunicipio, buscando fOllntar a articulaç;e
polltlca COI d fstado ou unllo para forlalilaçlo de convinios e/o. prograras COI vista alpli,eão di
siSt"a dI collta diiria do Ii10, bit COlO, coIeta seIetiva agregando dlssa for" ViIores ;. "',
faliliar, sohr~ tudo das falilias c'rentes; Prolover aquisição le veiculos e eq.ipalentos de coleta 0,
lilo e/ou de recicla911 do lilo urbano do lunicipio, bel COlO prolover calpanhas sobre seleç;o "'
lilo dOléstico; PrOlo.lr açáls voltadas p,r, ,q.islção de vliculos e Ilg.in,s par, atender a lelanoa
do Pgdlr fleculivo, relaciooadas ao transportes de servidores, laoutençao de Vias públic,s .rba'as ,
rur"s; Gar,ntlr a lanutençlo do processo de ilulioação pública, seja !IPlantafão e/ou Idnutençao de
Slstela, cont.qo, buscar deseovolver açÓls voltadas para a alpllaçao e le horalento do Slste,a.
Pr~ver calpa~a da .tililaçlo responsável do iistela de ilulinaçlo públic, no I.nicipio;.prolove'
açoes de captaijlo de recursos p,r, , COostroçao de casas popul,res podendo essas açoes sere.
desenvol.idil "parcerias COI Orgaos dos Governos: fstadual e/ou federal, e ainda, COI instltuiçóes
financeira oaci!nais e/ou internacionais, bel COlO organilaçáes representativas COlOU 511 fin,lid,óe:lucrativas; eJ üelais aitividades correlatas,

Ação: 0106 - CoqstruçãoJ Refaria e Alpliaçào de Própios Públicos

página: 003

, .
I .

5ubfun~~: 123 . Ad.inistração Fj~nceira
; ,i

prograk 0001 • Ilaoej~ento e ofde~allnto orç",ntirio. '. .

! . Giraot" a oannroçag do 'proc~ssg de p!a~eI"'nto, "ecuçao e ava" IÇao de resoltados das ie"'-,
I P(lgrldades 4! jlll.,straçao ,Publica. ionlclpal; Garlnrlr a iao!tençao do proc!SiQ de fstr.l';I(a,
I ' fl5J ca das Um dajes orç"'ntanas, inc1 USiVe co. aqUlSIçao de equIpaoIDIO 5 e lob 111alio 11 gera, COI
' vista a poss ibi I ltIr o atendifiOto de fOrta aop I iada e qua 1ificado; Garantir a oanutençjo processo de

flecu,lo, inc1usi'e viabiI iI"do oa foroa da 111, , pub" cação dos gltos do Poder Elerut IVO iom 1Ip' i:
" "raoti r a oanutel!ção do processo re 1ariooado , fu,cionabilid,je do (antro I e Ioterno da gesrlo

ounicipal, co. viltl a c"prir o que dispáe o Art. 74 da (onstitoiçáo e deoais legiSlarâo el VJgor;
Glrantlr I lanilebçlo do processo tribut,rio do lonic;pio, desenvglveodç af~es _vO,tadas.para à
alPliaçlo estrut'ração divulgação e ,elhora,ento COlO todo; Garantir a flsca Ilaçao Intensiva oos
Pintos cOlerClaisfde atividades lercancis e de prestação de serviços COI VISt, a cOlbater a.evlSIO
fiscaI e IUIlotar IgradUilflote a arrecad'ção tribOIaria ,"nicipaIi e, 00tras liras qoe "ce SS!"'''' 1e
nl, foral citadls ianteriorlente las que iOdispensaveis a fuociooaoilldade da OOldlde orçalentarlaI

Ação: 0012 - Paga_ento da Divida Interna Contratada
i

Ação: OOlJ - ~anutrnção da Secretaria de Finanças

Ação: 0014 - (ontrtbuição ao INSS-Patronal
;

Subfunção: '846 - Outros Encargos Esp~c j a ís
i I

I

Prograra: bPOl . Planejl"'to e ord~alloto Orç",.tirio '. .

Garantir a lanutf.nç~o do processo de planejalentoJ execuçao e ava)Jªçao de resultados das ~era5.e
Prioridades da Ajol istraçáo Pública i.oicipal; Gara'rir , ia'utençao do ProcessQ de Estrutuf'!"

. Físiil das u,idales. orçale'tirias, i.cl.sive COI aq,'slçao,de equlpalentos e 10blll,rlQ el ger, cl'
vista a possibilitar o ate.di,ento de forla ',pli,d, e qual!flcalo; G,ra,tlr a .,nute.(.o oroce550 I'
Execuç;o, inclusive'vi'bililando n, forl' da lei, a oubllcaçao dos gatos do Poder Executivo i"ICIO, .I

!
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Página: 004
li Gar~ntirla li ut,nçio do proçesso relaçio~ado a foncionabllidade do Controle Interoo da g,sta,

.unlclpa , co Vlst~ a cu.prlr o que.dlspo~ o Art. 14.d~ ~onstituição e de.ais legislafão el viQor
GaraQtlf a .a utençao. do .proces~o trIbutarIa do .unlclflo, desenvolvendo afões vo tadas para 3
"pllaçao, es r1turaçao, ,dlvulgaçao e ,!Ihor..,.to ro,o. odo; Garantir a fisra izaçao iot'os", 00,
I~ntos rOllre aIs de atl'Idades ,erraotls e ,de erestaça~ le ser'Iços ro' 'Ista a ro,bater a ',asa:
f1scfal e aUle tar gradual,ente a arreradaçao trIbutaria "nltlpal' e Ootras ,etas que .etessari"enti
nao ora. clt~as anterlor.ente .as que Indispensáveis a funcionanilldade da unidade orça.entária .
Ação: OOl~ - Crntribuição a Pasep,

. 1

~nção: O~-Assistência Social
i i

~bfunç~~; 12l - Ad.inistração Ge~al
; !

progra.al;om - ASSistência Soclal.co. valorização do Cidadão

I D15e.volre[ e a!allar todo o proresso relarionado is Atividades ad,inistrati,as da un,aade
Orçlle~tlrla to vIsta a e,er'çio das açoes sotiais da rede públira,uniripal de AsSistêoria Social,

. ,arant!ndo a li ute~çio per.a.ente do proresso ad,i.istrativo, de planeja.ento, e,etoçio e a,aliaçia
a1sAçoes de P lítlcas Públicas de ASSIstência Social no Nunicípio, a funcionaailidade dos Conseino5

re aCIonados à Sistência Social do Hunicípio, condicionado atendi.ento ao cidadão COlO um toao.
sobre tudo.aquII,s de ,ajof [arintia; Assistênria 50cia! (fstrat,ra fisira): .ProlÇ,er açá,s de
~sfrutur~~ao f151ca, aqulslçao de equlpalentos e laterlalS per.anente, tanglV€lS, ln(luSI~e de
I'nlqr,ápca, ae .odo a p'ossinijitar o atendi.ento lej~orado e alpliar a todos os cidadãos ao
IUnlclpl0, fodenao essa Delanda ser ou não desenvolvida el parcerias (o. órgàos dos governos Estadua;
elou.F~dera ; pr,IQver s~linários e palestras, be, ço.o, eventQs Qe capac1rafão técnica co. vista J
qolJlflr!r os prqf,SS!Ona,S da Rede i~"r,pal d~ Polltltas de Iss1stenr1a Sor1a , podendo essa.del,.d'
ser ou nao dese~voJvldas el parcerlas COI orgãos dos governos Estadual e/ou Federal; Asslsrenclà
S.dal (Proteção iSocial Básica): Dar continuidade ao processo de Potencialização à Rede de Proreíao
Social 8ásica, POo.ovendo a estruturação física, adquirindo equipalentos e .ateriais perlanentes.
inclusive, de infior.ática, co. vista a possibil1tar o atendilento no progra.a, de fOfla .elhoraad e
a,pliada podendo ~ssa delanda ser ou não desenvolvida e. p'arcerias COI órgãos dos governos Estadual
e QU federal; Assistênçia Social (Proteção e.50çializaçáQ aa F~.ilia): ProlOVer açõ~s de a\endjmro
QSlq'ICO socIal, encallnha.ento para a rede publIca e socl0-asslstenclal~ COI vIsta a capacltaçao das
f4l11ias, co.batelao sub-registro, p,odendo essa de.anda ser ou não aesenvolvida e. parcerIas ~oe
órgios dos governls Estadual e/ou feaeral; Assistênria $orial (l.clusio Prodoti,a): Dese.volver açoes
que objetivei a autonolia do processo de 8PF por .eio de ações cOlple.entares de proloção e.lnçlu~ao
social, possibili~ando a concessão de benefícios eventuais e elergenciais fi razdQ de contlng~n(laS
relativas a sitUi~óes de vulnerabilidade te.porária, p,odendoes~a gel~nda s~r ou n~o gese~volvldâ ?~
parcerias co. órg~s dos governos Estadual e/ou Feaeral; ASslstencla SOCIal (va/orlzaçao do Ser"
PrQ.over ações soc/io-educatlVas co. falí1ias, idosos, crianças e jovens, bel COlO, copdo lesçe~te5 c
ainda, co. falílias e. situação de vulnerabllidade social, atraves de oficinas, reunloes, atlvldaddes
eSi)Jrrivas, culturais lazer, brinquedotecaj terapia ocupacional, dentre outras, podengo ~ss~ dmn a
ser ou ~ão deSeQYOJvida el parcerias ÇOI órgag5 dos governos Est~dual.e/ou Fed~ral;.Asslstençla.socld
(Proteçao EspeCIal: pro.over arend1lento as faldlas e. sltuaçao de vlQlaçaQ de Çlr~ltOS e
contingências con icionar atendilento a outras situações de riscos ou vlolaçao de dIreItos com
relação às fessoas ,idosas COI deficiência, lulheres vítllas de violência, podendo essade,anga ser oy
nio de~envo vida e~ rarcerias ÇOI órgãos dos governos ~staduaJ e/ou Federalj ~S5Jstencla"50(la,
(frrad!raçao do,Trlba.ho InfaQtJI): pr~"ver o desenvoJvllento !o pJano. I"IqpaI do [. aba Ih~
Infant!), COI mt~ a execuçao e 10nltordlento do PETI, execuçoes de açoes socl0-educdtlVas par"
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crianças e a~ Jescentes_ el atividad~s COI vista a ~ilinuir ª incidéncja do trabalho infantil, pOQen;~
essa,de.a~dª er ou nao desenvolvIda el parcerIas co. orgãos dos governos Estadual e/ou FederaDems atlvl , des correlatas,

I

Ação: 0084 - ,anutenção das Atividades da Secretaria de Assistência social

Página: 00)

subfu~~ão: 241 - Assistência ao JIdoso
:, "

"

I i

prog~~.a: 001J - Assistência S~iaJ,col valorização do Cidadâo

,! Desenvolver e ~val]ar todo o processo relacionado ás Atividades ad.inistrativas da unloade
orça.e~tarla C~I Vlst~ a execução das ações sociais da rede públiealunícipal de Assistência Social
garant]ndo a l~nU!e~çao per.anente do processo ad.inistrativo, de planejalento execução e ava, iaçâc
daIsAçoes de ,POII!ICªS ,Públic~s de Asslst~nçi~ social ~o,Nunicipio, a,funcionaOijidade dos Conse:no:
re aCIonados aiAsslstenCla SocIal do Nunlclplo, condICIonado atendl.ento ao CIdadão COlO UI todo
sobre tUdO_aqijl~S de ,aior carência; Assistência Social (Estrutura Física): Prolover aeões d"
~sftrutyr~çao f ma, aquisição de equlpa.entos e .ateriais permente, tanglVeis, in(lusi~e o\'
In gr.a~lca, t .odo a ~ossibilitar o atendilento ,elhorado e alpliar a todos os eidadJos oc
lunlClplO, pod ndo essa ~elanda ser ou nào desenvolvida fi parcerias COI órgãos dos governos Esraoua'
e/ou.F~deral; trolover selinários e palestras, bel (010, eventos de capacltafão técnica COI vista ~
quallflcªr os profissjonais da Rede N~nlcipal d~ políticas de Assistência socia , podendQ essa,de~anG:
ser,Ou nao desenvolVIdas el parcerIas COI orgãos dos governos Estadual elou Federal; Asslsrenciê
sac]al (proteç~o Social Básica): Dar continuidade ao processo de potencialização à Rede de prorecàc
~oCJaI Básica, Jpro.ovendo a estruturação física, adquirindo equipamtos e lateriais permentes
lncl~sjye, de jnfOrlática, COI vista a possicilltar o atendim~o no prqgrªla, de fom lelhorà~a ~
alpllada poden o essa de.anda ser ou não desenvolVIda el p'arcerlas COI orgaos dos governos Esraaúa
e/Qu federalj ssistênçia Social (proteção e.50çializaçàQ da F~lília): pro.over açõ~s de arendjlenrú
QSIQulco socla~! encallnhalenro para a rede pu~llca e soclo-asslstenc]al l COI VIS!a a capacltaçao 1as
flllllas, cOlb~e ao sub-reglstro, p'odendo essa delanda ser ou nao aesenvolvlda el parcerlas ~om
orgãos dos gov~nos Estadual elou Federal; Assistência Social (Inclusão produtiva): Desenvolver a\o~s
que,objetive~ ~i,autonolia do prQcesso de 8PF,pQr leio de ~ções cOlplel~ntares de proloção e,ln~lusao
SOCIal, POS51bl~ltando a concessao de ceneflclos eventuaIs e elergenclalS el razao de conrlng~nc'à5
relativas a sit~a~ões de vulnerabilidade telporária, ~odendo essa àe.anda ser ou náo desenvolvlda em
parcerias COI órgaos dos governos EStadual e/ou Federal; Assistência Social (valorização do Ser'i
Promer ações oeio-educatlVas COI falílias, idosos, crianças e jovens, bel COlO, copdolesçenres e
ainda"col fui ias, fi situação,de vulnerabllidad~ social"atraves de oficinas, reunloes, atlV1daae~
esportlvªs, cul ural~~ lazer, brlnquedot~cal terapIa ocupacIonal) dentre outras, podenQo ~ssa delan~~
ser ou nao dese volvlaa el parcerIas COI orgaos dos governos Estaaual e/ou Fed~ral;_Asslstençla soc,~,
(proteção Espec aI): Prolover atendi.ento às falllias el situação de vlQlaçaQ de ~lr~ltos e
conti9gê~cias, onajeionar atendil~n~º ~ outras sityações de ,ri~co~ ou vlolaçao de dIreItos :~m
relaçao as pmqas Idosas, COI d.eflC1enm, lulheres v1tllas de V1Olenm, podendo essade,anda ser .:~
não desenvolvidq el parcerias COI órgãos dos governos Estadual elou ~ederal; ~Sslsten(la SOCid!
(Erradicaç~o dOjTrabalho Infantil): Prolover o desenvolvi.ento do plano_ ~UnlC!pal do ,Trabalho
Infantil, COI v~sta i execuç~o, e lonitor~lento ~o, P~TI, exeçuçóe~ de açoes 50clg-edu(~tlvas oa~i
crIanças e adol~5centes el atlvldad~s COI vIsta a ~lllnulr ª 1~(ldenCla do trabalho Infan~ll, poden~o
essa deianda serl ou não desenvolVIda el parcerlas COI orgaos dos governos Estadual e/ou Federa
Delais atividad~ correlatas,

I

, i

Ação: 0098 - ApO~O ao Idosos e Deficientes
I

Subfunçái: ,241 - AS5isténcia ã cri~nça e ao Adolescente

I

pro~raI4: ~OlJ - A6sistência )OCi I COI Valoriza{ào DO (iaaoão
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oesenvolyer ejaValiar todo o processo relacionado ás Atividades adlinistrativas da unidadf
orçale~tarla OI vIsta a execuçào das ações sociais da rede públicdlunicipal de Assistência )ocia'
garantlndo a anutenção perlanente do processo adlinistrativo, de planejalento execução e aval1aç2:
àaJsAçoes de ,políticas Públicas de AssIstência social no Nunicípio, a funcionabilidade dos Conse)no~
re aCIonados ASSIstência. Social, dq NunicjpiQ, ,condicjonado atendilentQ ~o cidadào COlO um rode
sobre tudo_aq ~l~s de 'd!Of carencla; Asslstencla Soc!a! (Estrutura Flslca): .prolQver ações :"
~sftrut~raçao ISlca, aqulslçao de equlpalentos e laterldlS perlanente, tanglvels, IncluSIve Jt
In qr,arica, e lodo a p'ossibilitar o atendilento lelhorado e alpliar a todos os cidadãos a:
IUnlCJplO, po endo essa aelanda ser ou não desenvolvida el parcerias COI órgàos dos governos ES(aOUà
e/ou.F~deral; ,Prolgver s~linários e palestras, be, ÇOIO, eventqs ge çapacJpção técnica COI vista a
qualIfIcar os Iproflsslonals da Rede Nunlclpal de Pol1tlcas de ASSIstencJa SOCIal, podendo essa demanda
ser.ou não d~senvolvjdas el parcerias COI órgãos dos governos Estadual e/ou Federal; Assistênci,
SOCIal (proteJ;.oSocial Básica): Oar continuidade ao processo de Potencializaçâo à Rede de Protecá[
socll'alsásica, prolovendo a estruturação física, adquirindo equipalentos e lateriais perlanenres
inc vsive, de 'nforlática, (OI vista a possibilItar o atendilento no prograla, de forla lelhoraaa :
alpllada poden o ~55ª ~elanda. ser ou nà~ desenvQlvjda ~I p'arcerja~ COI órgàos dos_governos Es(aaua'
e/ou Federal; SSlstencla SOCIal (Proteçao e SO(JalJzaçao ~a FaIJIJa]: pro.over açoes de atendllento
~síquico SOCIal' encalinhalenro para a rede pública e socio-assistenclal) COI visra à capacitação das
falIlIas, cOlb te ao sub-regIstro, podendo essa delanda ser ou não oesenvolvlda el parcerIas com
órgãos dos gov rnos Estadual e/ou Feaeral; Assistencia Social (Inclusão produtiva): Desenvolver ações
que objetivei autonolia do processo de 8PF por leio de ações cOlplelentares de proloção e inclusàc
social, possib litando a concessão de beneficios eventuais e elergenciais el razao de contingências
relativas a situações de vulneraDili~ade telporária, p'odendoessa âelanda ser ou náo desenvolvida e~
parcerias COI ,rgaos dos governos Estadual elou Feaeral; Assistência Social (valorização do Ser)
Prolover ações'socio-educatlvas COI falílias, idosos, crianças e jovens, Del COlO, COI adolescentes e
ainda,.col filflias, el situa~ão,de vulnerabJJidad~ social"atraves de oficinas, reuniões, ati~idaaes
esportIvas, culturaIs) Jazer, brJnquedotecaj terapIa ocupacJonal~ dentre outras, podendo ess~ aelana~
ser ou não des~nvolviaa el parcerias COI órgaos dos governos Estaaual elou Federal; Assistênçla.socld'
(proteção Espeq,ial):PrOlover atendilento as falllias el situação de violaçãQ de qlr~1tOS e
contingências, iconâicionar atendilento a outras situações de riscos ou violaçao de dlreltos com
relação às pessoas idosas, COI deficiência, lulheres vítllas de violência, podendo essa.de,anQa ser,O~
nao desenvolvida el parcerias COI órgãos dos governos Estadual e/ou Federal; ~sslstencla SOCla,
(Erradicação dd Trabalho Infantil): PrOlQver o desenvolvilento do plano. Nun]C)pal do rrabalno
Infantil COI ~jsta à execução e aonitoralento do PErI, execuções de açoes socIQ-educ~tlvas par2
crianças 'e adol~scentes el atividades COI vista a dilinuir a incidencia do trabalho Jnfan~J], poaen~o
essa delanda ser ou não desenvolvida el parcerias COI orgáos dos governos Estadual e/ou Federz';Detais ativida~s correlatas.

Ação: 0087 - Naputenção do Conselho Tutelar

Ação: 0100 - Na~utenção das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente

'i

,

.1
:1

i,
I,

Subfunçio: 244 - A~sistência (olu~itária. ,

Progra.a:I0013 - Assistência Social COI valorização do cidadão . . " '" 'd Q

Desenvolver e avaliar todo o processo relaCJO~ado as At]v14ades .aQlln1stratlyas. da unI a~..
orçalentária co. vista a execução das ações socials.da re~e publlcalunlclpal de ASS1S!encla sl~la!.

, garantindo a laqute~ção p~rl~nente do pro~es~o adl!nlstratlvq"d~ planeJal!ntol.e~ecuçao e ava la~a~
I das Ações de POlltlcas PublJcas de AsslstenCJa SocJal ~o,NUnJ(lpIO, a.func,onaDljldaºe dos consel o.

reliclonados à 6ssistência Social, dq NunicjpiQ, .condlclonado atendllentq ~o c~dadao COlO UI. tOdc~
sobre tudo aqueles de .aior carenCla; ASslstencla Soclal (Estrutura Flslca), PrOlover açoes Q,,
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estrutqração, física, aquisição de equipamros e uteriais perunenre, rangi vei 5, inclusivl Ji
inf!l1atica, de lodo a p'ossibilitar o arendilento lelhorado e alpliar a todos 05 cidadaos lê
lun1cipio, pqdendo essa ielanda ser Ou nao desenvolvida el parcerias COI órgios dos gover,os fscadu,'
e/ou,f!dera'~ Pro!!ver seli,ários e palestras, bl! (010, event!s ~e (apaC1rario tic,ica co, vista;
qual1f1car 0l.prof1ss10,a1s da Rede iun1c1pal de Pol1t1cas de Ass1stenc1a 50c1aI, pode,do essa aelanda
ser,ou nio "1envoIlidas ,e! parceri as CO! irgios dos governos fstaduaI e/ou ,feder aI; Assi5 C inc' i
50C1al (proterao SOCial 8aslca): Dar CO't1,u1dade ao processo de Pote,clal1laçao a Rede de Proteçle
Social 8ásica~ prOlovendo a estruturação física, adquirindo equipalentos e lateriais perlanentes,
i,clusive, delinforlática, COI vista a possibil1tar o ate,dilento no prograla, de faria lelborada e
alpliada podepdo essa delanda ser ou não desenvolvida el p'arcerias COI órgãos dos governos Estadual
e/ou Federal; f ASSistência Social (proteção e Socialização aa Falília): Prolover ações de atendi.entJ
pSiquico soc111, e,calinbllento para a rede pública e socio-assiste,c1al, cal vista lcapacitacáo das
tallHas, co.ijateao sub-registro, p'odendo essa demda ser ou não desenvolvida el parcerias co~
órqios dos gOler,os fstaduaI e/ou feieral: Assistincia Social (I,clusio Produtiva): Dese,volver aco"
que,objetivl! ~ ,aotonOlia do prgcesso de 8Pf,p!r leio de lçoes cOlplll!'rares de proloçio e, i'çlusa,
Soc1a!, POSslj111tlndo a co,cessao, 4e be,ef1c1Qs,eve'tuals e elerge,cla1S el rala! de Co,tl'ge'(la,
relatIvas a sltuaçoes de vulnerabll1dade telporam, p'odendo essa àmnda ser ou nao desenvolVIda e~
parcerias COI Drgaos dos governos Estadual e/ou Feaeral; Assistência Social (valorização do Ser)
Pfolover açóeslsQcio-educa~lvas COI falílias, jdosos, cfianças e jovens, ~e~COlO, co•.adolesce~tes r
a1,da, ,Cal filll1as, el sltuaçao,de .ul,erab11Idad! soc1al"atraves de oflc1,as, reun10es, atl'ldade,
esport1vaS, cultora1~, laler, br!,quedot~ca, terap1a ocopac10,al, de'tre outras, p,de'40 ~ssa dela~di
ser ou nao desfnvo1vlda el parcerIas co. orgaos dos governos Estaaua1 e/ou Federal; Asslstencla SOCia,
(proreçªo ~spe~ial); ~rolOVer ~tendimto às fUlHas. el situ~ção de viglaçàq de qir~iros e
contlngenclas, Icondlclonar atendllento a outras sltuaçoes de rISCOs ou vlo1açao de dIreItos cor;
relação às fes oas idosas, COI deficiência, lulheres vítllas de violência, podendo essa,de,anqd ser,Ou
nio desenvo vi a el parcerias COI órgãos dos governos Estadual e/ou ~ederal; ~sslsten(la 50(14]
(Erradicação d Trabalho Infantil); prOlover o desenvolvilento do plano. NunJclpal do, TraDalho
Infantil, COI ista à execução, e lonitor~mto qo, PçTI, ~xeçuçõe~ de açoes sO(IQ-eduqtms pm
crIanças e adolescentes el ativldad~s COI vIsta a qlllnulr , I~Clden(la do trabalho InfantIl, Pdode~~o
essa demda s ou não desenvolVIda el parcerias (OI orgaos dos governos Estadual e/ou Fe erd:!Deaais atividad s correlatas,

, I

I

Ação: 008~ - Appio a Entidades COlunitárias e Assistenciaisi
Açio: 008b - AS$istência a Gestantes

Ação: 0088 - Pl~ntão Social COI Atendilento a Pessoas Carentes,,
Ação: 0089 - Oi~tribuição de Cestas Basicas

Ação: 0090 - Op~racionalização ~o prograla Bolsa Falilia

Ação; 0091 - Operacionalização do Prograld do IGDj8F
!

Ação: 0091 - Operacionalização do Prograld projel

~áo: 009J - OpefacionaJização do Prograla de Alta e Media COlplexidade

4~ão: 0094 - opetacionalização do prograld do IGD SUAS
I

A{ão: 009) - Ope~a(ionalização dd Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

Alão: 0096 - ope~acionalização do Prograla do CREAS
I

I,
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I
"

Ação: 0097 - o~eracionalização do Pogra.a CRAS Volante
I

A~ão: 0099 . C1.panha Educativa de Co.bate a violencia Contra a Nulher,
I
!~ÇãO: la 1- Saúde

I

~funç~q: 122 . Ad.inistraçâo Gefal
, I,

Progra~f OW . laúde itlndiJenlo da Atençio sásico,lédia e AIti COlp Iexidad

' G~r~nl!lr a lanU!llnçáoperlanente das açoes de Saúde Públira lunicipal, arravés dos progralas 'SaÚde ailal! !a (PSf) ,Illentes Co!Unitários de Saúde (ACS), vi giJància saMtiria, vi giJâ nci a fpidll iaIog:(lJ~glIanCli uil!~ta! 1 saú~e ,SucaI, .Atendillnto ledico AlbuIatorjaI1 prOloç io da estruturaç ia fiSIc;
~S.u~lçades de ! sauae publlca .unlclp.al, garantIr a .anutençao ao frocesso de Trata.ento fora do
OoIIC!IIO (TfO),iden!re o.rras ativiiades neressárias a funcionabi idade da saúde públic, ar
lunldc1P10;oel~ll atIvIdades relacionadas ao atendi.ento básico; Garantir, buscando .elhorar e ampi:àr
At!" llento de I dia COlpleridade na rede lunicipal de saúde; Garantir a lanutençio perlane.re da,
açOlS de Saúde P blica lunicipal, através do processo de are.dile.ro el lidia cOlple.id,O., rais co,o.
partor cirurgia ~e. lédio pOfte~ dentre .outros, prolov~r adequaçâQ dº eSp'aço flsiço das unidades de
ate1dllento de I la rOlple'ldaoe rOI vIsta a lelhorla e ilpllaçao io atendllento; e, O"al;atlvldades correI tas.

I

,
, !

Ação: 0047 - Nanuienção da Secretaria Municipal de Saúde,

Ação: 0048 - construção, Refaria e A.pliação de Postos e Unidade de Saúde

Açlo: 0049 - Aqui~içao de Acadellas de Saúde

Ação: OO~O - (apac~tação e Qualificaçào de Recusos HUlanos

Ação: 0068 - Nanut~nçâo do Conselho Nunicipal de Saúde

~bfunção: JO~ - Atenção Básica

,

P"grm: ijO 11 . Saúde !tendillnto ~ Itençio Bisico,léd!a e A I ta,COIp!" idad ", '.
Garªntlr a lanutenç~o per.anente das açoes de Saude PublIca Nunlclpal, atraves Ç05 progra~as ,Saqde da

' Fa'llia (PSF) Agentes Co.unitJrios de Saúde (ACS)\ Vigilância Sanitária, vjgllância EPldeljolof91Cà,
' VigilânCIa AIDiental Saúde Bucal, Atendi.ento Neai(o Albulatoriall proloçao da estruturaçao lSlca

das uni,dades de sa,ae púb Iica .uni (ip'd I, garantir a .anutenção ao.Pfocesso de Tr~tamrbol for a ~o
Do.ieílio (TFO) de~tre outras ativiaades necessárias a funcionab]Jldade da saude pu I(a ao
lunicipio' De.als atividades relacionadas ao atendi.ento básico; Garantlf, buscando I~Jhorar e àlp)lar
Atendilento de Nêdi~ Co.plexidade na rede .unicipal de saúde; Garantlf ~ .anutenç~o p'er.anente das
ações de,saúde públi~! iunici,al, através do processo de ateQdileQt~ " ledla cOlple"daie, t,IS (Ol~,
parto Clrurgla de ledio porte dentre outros, prolover adequaçaQ dg espaço flSIÇO das unIdades ue
atendllento de lédiai cOlplexidade COE vista a lelhoria e aaphaçao do atendl.ento; e, Demmatividades correlatas.,

Ação: OO~l - AquiSiç~o de Veículos e EQuipalentos e Mobiliários el Geral
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Garantir educaçio p'~lica de qualidade a todos; Adequaçio das unidades escolares COlO espaços propr'"
de ~l ~ducaqio Plra ,o desen~lvi,ento das capacidad~s ~ potencialidades do aluno; Adgoirir reçuesi;
peda9Q91coS qe apOlO a pesqu1sa e a le1tara para as b1bl10tecas escol,res e para a b1bl10tec, pub)",
.unIClpaJ; vforlzar e Incentivar a forlação continuada para professores da Rede Municipal de EnsioD
GaraQtlr u.a ducação para a elancipação social e cidadã da pessoa, instruindo COI etica e valofe.
loralS própri s das convenções sociaIS hUlana; SUp'erar as barreiras arquitetônicas e atitudina':
próprias do e sino tradicional; Garantir a inclusão ~e alunos COI necessidades educacionais espec1l"
nas escolts, .endo acesso a UIa educação pública e de qualidade; Garantir o forneeimto eOntlnu0 .:'
Nerenda escol~rl buscar alpliar o atendilento, a.plia-lo e ,elhorar a qualidade, e ainda, bU5e~
desenvolver trelna.ento.e caRaCitafão de lerendeiras (os); Dar continuidade ao processo de .anutençà~
do Tr~nsportelEscolar, buscanao a.p iar a frota COI vista a garantir o acesso a todo o alunado da Re~~
NunlClpal de ~nsino Básico; Fortalecer a participação dos conselhos e grupos sociais com vista:
garantIr a pa"tjcipaç~o da sociedade organizada na educaç~o .unicipal e inClUSIve garantir a promOC2:
de ações de, !.plantaçào do Conselho Nunicipal de Educação; Elaboração coletiva e Darticipariva -J:'
plano NuniC1p~1 da Educação; Garantir ula educação para a emcipação social e cidadã; instrúindo com
ética e valore,s lorais próprios das convenções da vida social do lunicipio; Educar para a vida e ser
lilites para ~ desenvolvllento do aluno, Inclusive el relação a prática do Esporte e Lazer, passo
passo cal a EQHcação~ Apropriar do Esporte co.o instrulento de desenvolvi.ento das capacidades mO(Oíài
e de sociabili~ade aos alunos da Rede Municipal de Ensino; Desenvolver a educação pelo esporte, tenDe
COlO referêncj.~ atividades que visei a elancipaçá~ cjdadã; OportunizarI arravés do esport~, atÍV'idadh
onqe,o educandO possa desenvolver suas cOlpetenclas, alIando sauae, lazer e educaçao: fi demal:atlvldades cortelatas,,

Ação: 0018 - c~nstruçáo,Alpliação e Reforlas das unidades Escolares

Ação: 0019 - N;nutenção da Secretaria Municipal de Educação

Ação: 0010 - M~nutenção do Conselho Municipal de Educação
I

Ação: 0011 - c~acitação e Qualificação de Recursos HUlanos

! i

I,
I

I

I ,

progra.a: 0011 - Ed~cação Sásica COI ~ualidade e universalizada
Garantir educaçlo pútilicade quali~ade a todos; jd~quaçjo das uni~ld~s escolares cala eSPlIQs pr~pr',;
de ula educação I para o desenvolvl.ento das capaCIdades e potenCIalIdades do aluno; ~dg~lrlr reLU(SOi
pedagógicos de lpOiO à pesquisa e à leitura para as bibliotecas escolares e para a blb,loteca publIca
lunicipal' valo lZar e Incentivar a forlação continuada para professore~ da R~de Munlc]Nl de En?lno:
~arantlr ula ed cação para a elancipação social e cidadã da pesso~, Instrulndo.cql etlca ~ valores
,orais próprios das convenções sociaIS hUlana; SUp'erar as barrelras,arQultetonlcas e,atltudlna's
próprias do ensil0 tradicional; Garantir a jnclusão de alunQs COI necess]dades educªclonals espeela;~
nas escolas, ten o acesso aUla edueaçao publICa e de,qualldade; Garantir o fornecmntocontlnuo ~~irenda escolarl buscar alpliar o atendilento, alplla-lo e lelryorªr a qualIdade, e alnda, busca

senvolver trel alento e cap'aclta~áo de lerendeiras,(os); Dar co~tlnuldade ao prqcesso de lanurenç~~
Transporte Es~olar, bvscanao a.pliar a frota COI,vlS!a a garantlr o acesso a toco o,a]unado d~,~:uc

HUnicipal de EnSIno BáSICO' Fortalecer a partlclpa~ao dos çOQselhos,e grupos soclal~ co. Vl)l~_j

g,rantlf a participaçáo da'sociedade organizada na educação.lunlclpal e.InclUSIve garantIr ~ prOmOCJ0
a ações de i.p~antação do Conselho MunIcipal de Educaçao; ~labºraçao.coletlva e_partl(lp~t~va DO
Pano Nunicipal a Educação' Garantir ula educação para a e,anclpaçao,sqc]al e cldada, lnstrudnao com
ética e valores ,Iorais próprios das convenções d~ vida socla] d9 IUrylÇlplO; Educar para a VI a e 5e~
lilites para o qesenvolV1lento do aluno, Inclusm el relaçao a pratIca do Esporte e Lazer, passo _
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. . '. I prA 2014·1017
nlclpal de Sao 10ao do AnaguallOGRANAS E AÇOES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Página : OO~
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Ação: 0012 . Nfnutenção das Calpanhas de vacinação,
Ação: 0053 .• ~nutenção do Prog. de Atenção básica de Saúde -união

Ação: 00)4 . ~~t,do Prograla da Atenção Básica de Saúde'PAgo Estado
I

Ação: 0055 . Nahutenção do Prograla Saúde Bucal
!• I

AÇao: 0056 . Nafutenção do Prograla Saúde da Falília

Ação: 0059 . Naqutenção do Prograla Agente COlunitario de Saúde. PACS

Ação: 0067 . N.~utençáo de Outros Progrms da Atenção Básica

Subfunçãp; 302 . Assistência Hospitalar e Albulatorial

i

progralf' 0012 - Saúde Atendilent4 da Atenção Bàsjco,~édja e Alta COlplexidad

i Glrlntir a liJllIt~nçioperline~r~ das açoes ~e Saúde Pób! iça.Mo~icipaL ,arravéj 40j P[og ralas :Sa9d, dii fll]I!a (PSf)"Agentes (olOm an os de Saode (ACSlI,VI9IIanCll Slomn a, v] glIaom [PIdei!o log ICa,
' viglIanCll AIOlelltaII Saude BocaI, Ar.ndmnto ieUlco Alb,Iatom II prOloçao da estrotaraçao 1151co

d~s unidades de ~aúae pública lUOicip.al, garantir a mutençào ao froeesso de Tratamto fora 00
OOljcjljo (TfO), pentr~ outras atividades necejsírias ,a, funcionabj idade da saúde pública. do
lynlClplo; Delàlsiatlvldades relaCIonadas ao atendllento baslco; Garantlr, buscando ,elhorar e a,pllar
At~ndilento,de ·~ti~(olp)e~idade na ,rede lunicipal de saú~e; Garanti~ ~ lanutenç~o p'erlan~nte das
açoes de Saude Po 11ca Mon1Clpal, atraves do processo de atendilento el !!dla co,plex1dade, tais COlO,
parto, cirurgia q~.lédio POft.e} dentre .outros, prolov~r adequaçãq dº espaço flSiço das unidades de
atendllento àe le la cOlplexldaae co. vIsta a lelhorla e alpllaçao ao atendl.ento: e, De.dJ5atividades correI .tas. .

Ação: 0060 . Nanut~nção do Prograla AIH/NACA,
I

Ação: 0061 o Nanut~nção do Prograla Centro de ESp, Odontoloqica'CfO
I

Ação: 006J . Nanut,nção do SANU

Ação: 0064 . progr~la de Investi,entos el Saúde
I

Ação: 0066 . Nanut~ção dos TFO'S
,

Subfunção: ~O~ o Suponte Profilático ~ Terapêutico
i .

progra.a: 1011 - Saúde ~tendllento di Atençio Bisico,iédia e Alta COlple'idad ", •
Garªltir a lanutençqO perlane~t~ 4as ações ge saúde públlça.Nu~lclpa!"arrave~ QO~Pfogra~as .Sayde da
Fill la (PSF) Agen~es COlunltarlos de Saude (ACS) VIgllancla S~nltàrla, v!gllancla Epldel!ologlça,

I vlgi j~ela AI!ienta~ saú4e ,Bocal, .AI.ndi.ento i!~ico ~Ibolator!all proloçao da estrotora,aO,'ISI\l
das un1jades de sau~. pub 11Ca '"""pai, garantI r a Iimenç!O" ,Processo de Tr!tam(, ora ~a
OOljejl]o (lfO), de~r! ootras !ti,idades nec'jSar1aS ,a, fonclonab!lldade da saode publICo ~~
lunlClplo' Delali atjvldades relaclonadas ao atendllento baslco; Garantlr, buscando .elhorar e alpllaI !



P.ri ' 'PPA /014./011
Govern~ ~uniCip. I de Sio ]oao do 'IgUdllOGUIAS f A(OfS POR fUI(io f SUif UI(AO

SUbfunçjo: 361 - Ensino Fundalendl
! ,

I;
PddSSOco, bd'IEdUClrioi Apropriar lo fsporte, COlO iostrul,oto le leseovo Ivillnto I.s clplcidldes '0cor1,
e e soo. ,1 !dlle, oOS 1Iuoos di lede Iun 1fipaI,Ie [n51~o; Oesenvo Iver • eluç'rao pe lo esporte, :in;
codia r'fereocla atlvllades que ViseI. elanclparao c!d.da; 0lortunll.(, .tr.ves do esporte, .tiVI"J"
on,e'daelUClI140 posSo lese"o Iver suas cOlpeteooas, ailaolo slule, Iller e eluClç.o; e, dm',atlvl ades co~relatas,

Ação: 0032 - A~oio ao Progrdld de Alilentação Escolar _ PNAE

Açao: 001J . Aloio ao Prograll le ,Iileot.çao Escol,r. Agriculturl falililr

Ação: 0034 - Apoio ao Prograld de Alilentação Escolar-IndiginaI
I

Ação: 0035 - APfio dO progra'd de Alilentação Escolar Quinlobolas
!

Página : 012

I,

I

Progra : 0011 - fducação Básica ico. 9ua)idade e unlVersalizada

larantir elucaçap p,bl;ca le qUllillle I todos; Adequ.çao dls uoilales escollres tOlO espaços proprlos
de ula educlçio Ip.ra o deseovolvileoto das caplcidades e potentialidades do ,Iuno; Adguirir recursos
~dªgQgicos de aroio lpesquisa e l leiturl p,rl 's bibliotecls escollres e plrl • bib/iotec. públi(,
IIOIClp.); Vllor lar e Incentiv.r. forllçao contioulda par. professores di lede luoicip.) le E051ne
Gara~tlr ~Ia,edul·çao pm " ello\;plçaO socill e tilala di pesso" instlOlodo, (OI irica e v~lor,'

I!, !I(1IS prop" os, IS (On1'nÇoes suo 115 hu,ana; Superlr 's barrellls, 'rqm etoO! C,S e,ltItu" no"
propr1as do ensl o trld1clonll; G,rlotlr , loclusao ie I)UOOS COI neceSSidades educlclon'ls IspeC!;I<
oas escolls, teo acesso. UI. edutaçao póblica e de qUllidlde; Glrlntir o fornetilento,contiouo dó
i,rendl escol.r, !usclr IIp)i.r, o ,Itenlilento" Ilpli"lo e III~orlr a qu.lidlde, e 'Indl, busc,!
desenvolver treln~ento e cap.acJtdf~o de .erendeJras, (os); Dar corytJnuldade ao processo de murençao
do Transforte Esco)ar, busclnio IIp !Ir , frotl COI VlStl a gmntIr o Icesso I todo o Iluo.do d. Rede
lonicip. de fn!i,o !asico; fortalecer ',plrticiplçio ,dos çOnselhos,e grupos SOCil;S COI visr,,'
glrantlr • partlclPIÇIO I1 soclelade org.ol2ldl OI educlçao lon1c1pl) e InclUSive glraotlr I prolo(ao
de ações de iIPl~'nt.çio do Cooselho Monicipal de Educlçio; fllborlçao coletivl e.PlrtIClpICI" 00
Pl.n.oiuoicip.1 I fduc.çao; Glraotir UII educ'çio plra I elancipaçio social e c1dld., l'str'lndo (OI
ético e vllores orais próprios d.s conveoções da vida socill do lon;c;pio; Educlr p.rl , vldl e 51.
lilites par. o dl!envolvllento do Iluoo, Inclusive el re)açio lprátiçl do Esporte e \12er, plSSO ,
"ISO COI a fd,c'Ç~oi Iproprilr do Esporte COlO iostrulento le desenvo)vllento d.s clplcldades loror"
e ~ SOCiabilidade) aos alunos da Rede .unicipal de Ensino; Desenvolver a eduçação pejo esport~,. rendo
co_' referênci. It vidldes que visei I ellocipaçao cidada; Oportuni2'(, 'trlves lo esporte, aClvdJdad~:

' , on~ o educln~ p SSI lesen~)ver SUIS tOlpetentlls, ahaodo slode, l'ler e educ.ç.o; e, ell!,atividades correlatas,
I

AÇãO: 0022 - .anut~ção do progra.a Oindeiro Direto na Escola- PODE
I
I

Ação: 0023 - Apoio ao Progralà Sálario Educaçào- QSE

Ação: 0024 - Apoio ~o progra.a de transporte Esco)ar-FNDE

Ação: 0015 - Apoio ~o progra.a Transporte Escolar- Estado

Ação: 0026 - .anute~ão do Progralà Brasil Alfabetizados

Ação: 0027 - Nanuten~ão do Prograla (alinho da Escola



I

Para i" .,! PPA 2014.2017
Governa unlclpdl di Ida JOdO da A!dgudflOGiAIAI E AÇÓEI POi fUNÇÃO E IUBfUNÇio

Pagi na : 013

Ação: 0028 . ~Oio ao Ensino Fundalenra),

Ação: 00J6 - (~strução, Alp)iaçào Reforla e ~anutenção e unidades Esco)ares -FUNOEB
I

Ação: 0037 - A9uisição do Transporre Escolar FUNDEB
I

Ação: 0038 . ~Jnutenção do Ensino Fundalental 40% Zona Rurali

Ação: 0039 ' M~nutençáo do Ensino Fundalenta) ~O% Zona Urbana

Ação: 0040 . (d/sos de capacitação de Professores,

Ação: 0041 - va'orizaçào dos Profissonais do Nagistério Fund.6011ona Urbana

AÇão: 0042 - valorização do Profissional do Nagistério Fund. 60S Zona Rura), I

I
~bfunç~~; 362 - Ensino Nédio

f I

progra~~ 0011 - ~ducaçáo Básica ~Ol Qualidade e universalizada

Garantir educaçá~ púolica de qualidade a todos; Adequação das unidades escolares COlO espaços proprlOS
de UI~ educação, para o desenvolvilento das capacidades e potencialidades do aluno; Adquirir recursos
AeG~999icos de aI' oio à pesquisa e à leitura para as bibliotecas escolares e para a bibfioteca pública

I ~11(IPdl; valor lar e Incenti,ar a fOrldÇaO continuada para professores da lede MuniCipal d, E'S100.
Gara~t1r ~Ia,edu ação para ,4 elançipação social e cidadâ da pesso~, instrujndo,cQI ética ~ va)or~5
lora1S propr10S as convençoes SOC1a1S nUlana; SUp'erar as barre1ras arQU1teton1cas e atltudloa15
próprias do ensi~o tradicional; Garantir a jnclusão ae alunQs COI necessjdades educ~cionais e5peciais
nlS escolas, ten~o acesso aUla educaçao publ1ca e de gual1dade; Garantlr o fornec1lento Cont1nuo da
.,renda escolar. ,buscar alpliar o atendilento, a.plia-lo e lelhorar a qualidade, e ainda, buscar
desenvolver tre1~alento e cdp,acitação de lerendeiras (os); Dar continuidade ao processo de lanutenção
do Transporte Esqolar, buscanao alpliar a frota COI vista a garantir o acesso a todo o alunado da Rede
Nunicipal de Ensino Básico; Fortalecer a participação dos conselhos e grupos sociais COI vista a
garant1r a partic~pação da sociedade organizada na educação lunicipal e incluslve garantir a prolo~ào
àe ações de ilplantação do Conselho Municipal de Educação; Elaboração coletiva e participatíva ao
Pl~no Nuni ripa I da Educação; Garantir ula educação para a flancipação sociale cidadã, instruindo COI
itica e ,alares !orais próprias das co',enções da vida social do lunicipio; Ed,car para a vida, s"
lilites para o desenvolv11ento do aluno, lnclusive el relação à prática do Esporte e ~azer, pa5SO d
pa$SO COI a Educaqãoi Apropriar do Esporte COlO instrulento de desenvolvilento das capacldades lororas
e de sociabilidad~ aos alunos da Rede Municipal de Ensino; Desenvolver a educação pejo esport~, ,tendo
co,o referência a~ividades que visei a elancipaçào cidadã; oportunizar~ atraves do esport~, atlvldad~5
on~e o educando Rossa desenvolver suas cOlpetências, al1ando sauae, lazer e educaçao; e, deldlsat1vidades correl~as,

Ação; 0029 - Apoioiao Ensino Nédio
I

Subfunção; j 36~ - Educação Infanti I !

progra.a: ~Oll - Edu(aç~o Básica co~ Qualidade e universalizada . ,
' Garantir educação ~úDlica de qualidade a todos; Adequação das unidades escolares COlO espaços proprl05

I
i
I,
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Pará , . '. j PPA 2014-2017
Governo lunlclpal de Sao )oao do 1raguallOGIIIAS E AÇÕES POR fUIÇÃO E SUBfUIÇAO

. .
, I

Subfunç~~: 451 - Infra Estrutura ,rbana

do '~der fxe"tivo, relacio~adas ao transportes de servidqrei, lanutençio de vi!s públicas "rba'oi '
rqralS, Garan11r a lanutençao do procesio de Ilullnaçao publica, seja !IPlantafao e/ou lanute~çào Dl
Slstela, contIdo, buscar. desenvolver açoes voltadas para a alpllaçao e le horalento do SlStela
Pr910ver calpin~a da .tlllzaçio responsável do siste.a de ilu.inaçio pública no .unicipio; Pro,o,,'
açoes de elpriçao de recursos para a constr.çio de casas pop.lares IOdendo essas açaes serei
desenvo! VIdasle. pareellas co. Orgaos dos Governos: Estad.aI e/o. federa I, e ainda, co. inS!ituiça"
financeira natjionaise/qu.internacionais, bel co.o organizaçaes represenratlvas co. ou se. finalidade.ucratlvas; ell de.aJS m1V1dades correlatas,

Ação: 0102 . 0feracionalização da Sec, de Infraestrutura e Obras
Ação: 0115 . M~nutenção de veiculas Maquinas e Equipa.entos

Ação: 0123 . AqfiSiçãO e Oesapropriação de Bens I.óveis
I

Página: 016

i
I
Iprogra~f 0008 - Infraestrutura Wbana e Rura 1

Rrolover ações iltadas para o IIlhormnto das vias e logradouros urbanos, CO'ldVillOta,ao asfaltl(,
e broclreres, i. lanraçao do processo de sanellenro bistco, pro.over drenage. de ig.as fl.,ials. b"
ClIO, i.pIantar ueiros e cani Iizaçao de. esgoto no. cenrrO urbano i pro.om llna I iza,ao deV"'

I publIcas e redut res de velOCIdades e. vIas de .alor clrcuJaçao ae ressoas I bel COIOI prOXlmo c
Ilidades de atll i.enro ao público co.o escolas e de.ais 6rgaos púb icos; Pro,o,er a perlanentt
'I"rençao do si~t"a de li.pela públi(a diari"'nte no,.~nirip'io, buscando fOllntar a arricu Iaiat
polltlca co. o Rstado o. Unlao para for.allzaçao de con'enlOS e/o. progra.as co. Vlsra a.pllaçao oe
siste.a de colet~ diária do lixo, bel (0'0, colera seleriva agregando dessa for.a valores a rend3
flliliar, sobre tudo das fa.ilias carenres; Prolover aQuisiçio le ,eiculos e eQuipa.enros de coleta de
Ii~o elou de reci cJagll do IIxO urbano do Inniripio, bll CON pro.mr c"panhas sobre seIeçao de
lilo do.isrico; p/o.over aç6es volradas para aQuislçao de veiculos e .águinas para lrender a delandi
do Poder Elecutiv~, relacionadlS ao rransporres de serVidores, Iln,tençao de vias publl(as urbanas,
rurais; Garantir ~ lanutenção do processo de ilulinação públical seja Jlplantaçao e/ou 'ddnureQçao do
simia conrudo ,buscar des",o lver ações volradas para a "pilaçao e liIholilenço, o 51SC"':
pr!lovei ca.panha ~a ,rilizaçao responsá,el do sisre.a de il,.inaçio pública no ••nlClplo;,lro,o",
ações de captaçio 'de rec.rsos para a consrr'çio de caSas pop,lares pod~ndo eSSas.aço~s sere.
desenvolvidas !. Pf'rcerias co. Orgios dos Governos: Estadual elou fedml, e mda, co. ln1rlr.!çoe;
fillnc~ira naciona s elQu.internacionais, bel COlO organizações represenratlvas co. o, se. flnalloao,slucratIvas; el del41s altlvldades correlatas.

Ação: 0101 . (onsrnução e Refor•• de Pontes e Trapiches

Ação: 0103 - Constrpção e refor.a de Praças Parques e Jardins Públicos

Ação.: OllZ . Constr,ção e A.pJiação de vias públicas

Ação; 0113 . (onstr~ção e Alpliaçáo das Estradas e Vieinais

Ação: 0114 . (on~tr~ão,A.pliação e Reforla de Cais de Arri.o
i

Subfunção: 4Sl - serviços Urbanos

I
I

progra.a: 0~07'· oesenvolvilento Econqlico
,
I



Pará PPA 2014-2011
G01erno uniripal dI Sio Joio do agulllOG'AlAI E AÇOEI POR fUIÇlo E SUBfUlçAO

fstabl)IC1r co diÇOli 1struturai5, pm a i.p1antlçao de indúsrrias n lunl[J plo rOi VJ sra "
de5en10lv!.e,t !rOnOllro do (O!errlO e 5er1iços; fo.entar atividades 101ladas para potednrialilaçd'
da tOlerO I líz ÇIO Iora I pOS5 1blIrtando o aUlento da produçao, do e.preglJ e da renda; Ofert"
tre

1
njlento ,aI e.presários, cmrçi antes, produtores rurai5 e ,servilor pub, ico 00 ;.birJ

ad.,n,stral"o, bel co.o, aos ser"dores co. "sta a .elhorla na qualldade do aleodl.enlo; Gar,orl'
IInYlenção ~o rocesso "e arendi.enlo da de'l,da de beneficiallnlo de pei.e; Oeseo,ol,er 'çoes de
POlltlças,PUbllras ~e, lncenllVO para pOlenclalllação da produção de carne .alura!a,q,e poderá ser
CO!erc,al,zida oss,b,l,taodo o au.eoto do e.prego e da renda dos cldadios do .unlclplO; e, ourrasatIvIdades corr latas.

Pág1na : 011

Açào: 0114 - Op~racjopnalização das Atividades do Setor de Terras: i
Progra~: 0008 - Infraestrutura ~rbana e Rural

,I pro'<IOIr ações 'Pllldas para ° 111hormnto das ,ias e Iogradouros urblnos, COl paviIIOtaf'o asfáI[ICI
' e broc~retes, i.,li,taçio do prOces!o de sanea.ento báslco, prOlO1er dreoage. de águas,rlu~lais, bel

O!JO, '.plantar puelros e canillzaçao de ,esgoto no, centro urblnoi Pro,01er slnallzaçao de, Vias
I prbllcdS e red.tfres de velocidades el Vias de .alor clrculaçao ae ressoas, bel Cala, prOX1.0 ~

I, unidades de atlnqi.enlo ao público co.o escolas e de.ais orgaos púb icos; PrO.01er a per.aoeot'
III!tençio do siltlla de li.p!za pública !iaria.ente no.'uniripio, buscando fOllnçar a arlicularao
PII,I,ra rOi o ~tado ou un1ao para forlal1zação de conven10S elou progrllas co. V1sta a.pl1açao dI
SlSteJa de colet~ diiria do lilO, bel ro", coIeta seIeti'a agregando dem fOrJa "I ores á reoda
fjliliar, sobre tIdo das faliliis rarent,s; prolo~er jquisiçâo le .eirulos e eQuiplIentos de cole!, de
I!IO e/oy de rerlrlage. do. 1'.0 urbaoo do .un1ç1p19, bel C9JO pro.over,ca.pa,has sobre seleçao de
/110 do.est1co; 'rOIO.er açoes voltadas para aqu1slçao de .e1rulos e lagu1nas para atender a de.anda
do,Ioder E.eculivl, relaciooadas ao traosportes de servidores, .anutençao de V1as públicas urbanas e
r~rais; Garantir 1 lanutenção do processo de ilu.inação pú~lica, seja 1.plantafão e/ou .anuteryção do
Sl$te.a, cootudo, ~uscar desenvolver açoes ,olladas para a a.pllaçao e.e horalloto,do slsr,.a;
'r!lOver ca.pan~a ~a ulilização responsável do ~iste.a de ilu.ioa,ão p,blic, 00 .unicip10;_'ro,o,el
açoes de raptaçao 'de recursos ~arª a construçao de rasas populares podendo essas,aç01s sereI
degenvolv1das e, Plrcer1as rOi Orgaos dos Go,eroos: Estadual e/ou federal, e a10da, cO.lnsllrulço,s
fiQllc!ira nacionais e/Ou,i,leroacio,ais, bel co.o organizações representat1,as co. ou se. fioalld,d.slucratIvas; e, delfls altlvldades correlatas,

Açãf: 0116 - Aquis~Ção de veículos, .aquinas e Equipamtos Para Coleta de Lixo

Ação: 0118 - Nanut~ção dos Serviços de Lilpeza Pública
i

i I
: I

I
, !
; I
, I

, I AçãG: 0119 - Drenag~. de Agua pluviais
!
I

Subfunção: ~5 - Transportes Coletivo~ Ur~anos

Progrm: ODII! . lnfraestruI~ra Urban! e Rora I, , . r

-1- prolave.r açoes vOlta~a5 para o lelhora.ento das vias e logradouros urbanos, co. p.avj.entaç4jo~sfaltblca
e brO(~retes, ilpIaQ ação do prQ(es~o de saneatento baSICo, prolover drenagel ae aguasj.f U~ladls,. em
COlO llplantar buel os e canalJzaçao de esgoto no centro urbano' Prolover sIna Izaçao ,e,YJas
p'bllcas e reduloreSI de veloridades e, vias de la;o, çircylaçio!! Pessoas, bel co.o, prOl1.O ,
u.idades de ale~di,erito ao ,público ,COlO esçolas e de.als ,org,os p,bllcos; pro.o'.r a per,",ence
.anutenção do sJste.~ de 11.peza p,bl1ra d1ar1a.enle no 'U'lCll'0, b,scando fo.,n1ar a .rll[""Jo
política co. o Esta ou União para forlalização de convêQios elou progra.as COI vlstaldlp l~çao dO
sisce.a de colela di'ria do lilO, bel COlO, colela Selet!va, agr!gando dessa,for.a va ores a r~n :
fa.ilidr, sobre tudo ~as fa.ilias carentes; pro.over aqulslçao de velculos e equlpalenros de coleta dt
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, Ji10 elo, di! recicIagll do IilO "bano do lunicipio, bll cala prolover Cllpanhas sobre seI" i, v

1110 dOlest 110; lrolaver ações voItadas para aquiSIçio de veiculas e IÍgu inas para atender a detar'
do Poder Exe/utivo, relacionadas ao transportes de servidores, lanutenrao de vIas públicas uroan" '
rurais; Gmqti r a llnutençào do processo de iI"inaçào pública, seja IIPI"tafão e/ou .anuten~ão ~c
Slste.a, CORreUdO, buscar desenvolver ações voltadlS para I alpllaçào e le boralento do siste"
Ir!IOver cal n~a da utilização responsavel do Sistell de ilulinação pública no lunicipio; Iro,o,e:
açoes de rlp 'rio de recursos para a construção de casas populares podendo essas ações lere,
desenvolvldlSlel plrcerlls cal Orgãos dos Governos: fstadulI e/ou federal, e ainda, cal instituirõe;)f mance ifi "(iona i1 e/pu, i~ternlc iona iS, bll COlO organiZlrões representat IVas COI ou seI fi",Iidaóe;uCratlvas; ei de.als altlvldades correlatas.

!

página: 018

Açâo; 0104 - ~nutenção e Reforla do Ter.ina) Rodoviário Hunicipal,

"

~bfunç~r: 482 - ~abitaçâo urban~

. i

prograt~: 0008 - Infraestrutura Vrbana e Rural

' I PrOlaver Iróes !OItadas para o "I hOldlen co das vias e Iogradouros urbanos, COI P"!lenta,ão as faIC"i
e broc!retes, i,pla~tação do prpces10 de sanealento basrco, prolOver drenagel ie iguas flu1iais, bel
COlO, IIpIantlr !buelros e canaImrao de esgoto no centro urbano i Ir""er ma Ir Zara0 de 11"
lúbllCIS e redulOres de velocidldes el vils de laior circullção oe fessoas, bel COlO, prOl imo j
unidldes de Iten~ilento ao público COlO escolas e dellis orgias púb icos; /rolover a per.anenre
~nutenção do 5i~tela de li.peza pública diaria.ente no .unicíp.io, buscan.do fo.entar a artIculação
~Jitica cala fstldo ou União para forlllizlção de convênios elou progralas COI vista alpliaçio do
Sistell de colotl diária do li.o, bel COlO, coleta seletivl Igregando dessl farIa valores à rend,
f,'ililr, sobre \,do das fllililS carentes; Ir0101e( aquisirão le veiculas e equipllentos de (oler' l'
liXO e/ou de reQlcllgel do IlXO urblno do 'Unl(lpIO, be, COlO prolover calplnbas sobre seleçao o,
1110 dOléSticqrOlOver lções "I tidas para aquiSIção ~e veiculos e ligu inas para 1tender a dmnaa.
di Poder fxecutl"', re IIClanldas ao transportes de servi dores, llootençao de Vias pub licas urbanas t

' i. rmis; Garantir a lanutenção do processo de ilulinação pública, seja !IPlantdfão elou mureryçac do
si;tela, contudo,:busclr, dese~volver arges volta~as para ,a Ilpllaçlp e,e boralenlo do Slscela:
IrOIaver CIlPllhildl utlllzarao responsavel do slstela de Ilullnlçlo publica no lunlClplo;,lro,o,e'
lções de clptaçioi de recursos plra a construrão de (Isas populares POdendo essas aroes sere.
dejenvolvidls el Rlrcerias cal orgãos dos Governos: Estldull e/ou federal, e alndl, COI In1tltUlrOel
filanceira nlcio,~i1 e/pu,i~ternlcionais, bel COlO orglnizlções representatIvas co, ou se. fInalIdadesIucratl vas; eI de~41S aJtlV1 dades corre Jaras.,

Ação: 0107 - Hanut~nção do progrm der Habitaçào Popular

Função: 11 . ~an~alento
I

Subfunção: 512; - saneaaento Básico ur~ano
i J; I

Prograla: 0008 - Infraestrutura urba~a e Rura)



i
I

, I
Para t I PPA 2014-2011
Governo i unicipaJ ~e Sào João do ~raguatIOGRAMAS E AÇÔES POR FUNÇÃO E SU8FUNÇAo

Pro.over açóJs voltadas para o lelhoralento das vias e logradouros urbanos, COI pavílentacão asfált",~
e brociretesJ ilplantação do processo de sanealento b~SlCO, prolover drenagel de águas fluviais, Df'
c9101 ilplandar bueiros e can~lização de ,esgoto no, centro urbªnoi Prolover SInalização Qe Vl~;
publIcas e r~utores de velocIdades el vIas de lalor clrculaçao oe pessoas, bel COlO, prOXI!O "
unidades de atendilento ao público cala escolas e dmís órgaos públícos; ProlOVer a pmanew
lanutenção doisistela de lilpeza pública diarialente no lunicíp.ío, buscando fOlentar a articulaçã2
política COlO Estado ou UnIão para forlalização de convênios e/ou progralas COI vista alpliação DL
sistela de coleta diária do lixo, bel COlO, coleta seletiva agregando dessa forla valores à re~ac
falíliar, sobre tudo das falilias carentes; Prolover aquisição de veiculos e equipalentos de coleta Df
lixo e/ou de Ireciclagel do lixo urbano do lunicípio, bel COlO prolover calpanhas sobre seleção Cf
lixo dOléstíco; Prolover ações voltadas para aquislção de veículos e láguínas para atender a de.anoe
do Poder Execl'tivo, relacíonadas ao transportes de servidores, lanutençao de Vlas públicas urbanas;
ryrais; Garan ir a lanutenção do processo de ílulinação pública, seja ]Iplantação e/ou lanuten~ào 2C
slstelal cont dOI buscar desenvolver ações voltadas para a alpJlaçao e lelhoralento do 515tes2
Prolover cdlp~nha da utilização responsável do sistela de ilulinação pública no lunicípio; pr.olove-
ações de capt~çáo de recursos para a construção de casas populares podendo essas ações sere'
desenvolvidas lei parcerias cal Orgãos dos Governos: Estadual e/ou Federal I e ainda, cal institui\ões
financ~ira naoionai~ e/Qu,iQternacionais, bel COlO organizações representatIvas COlOU sei finalidaae)
lucrativas; e'idelalS alt1Vldades correlatas,

Ação: 0110 - Cpnstrução e Expanção da Rede de Abastecilento de Aqua
I

Ação: 0111 - Nrnutenção do Sistela de Abastecilento de Água e Esgoto

Ação: 0111 - r,plantação de Sistela de Esgoto
i

Ação: 0111 - r,plantaçàode Aterro sanitário nas Áreas urbanas e Rurais

progr41r 0012 - Saúde ~tendíle~ito dª Atenção 8ásico,~édja e Alta,Colpjexjdad ", "
. : Gar~n~lr a lan tençao perlaneQtc ~as açoes ~e Saude Pub!lça.NuQlclpa!, ,arrave~ ~o~ progra~as ,Saud~ Qe

. F~I]l!a (P5~llAgentes ÇOlunltarlos de S~ude (ACS1~,vlgllancla S~nltarla, v]gllancla Eplde.)010g1ca,
vlg1lancla ~~ental~ Saude Bucal, Atendl.ento NealCO Albulatorlal~ proloçao da estrutura~ao.f151(~

, d~s,u9í~ades d~ saúae pública lunjcip.al, garantir ,a lanutenç~o aO'ffocesso de Tr~talento ~orà J~
DOI]C] 1]0 (TFD), dentr~ outras ~tlV1âades nece~sams ,a, funClonab) Idade da saude publlca J:

' lunlClplO; Del s atlvldades relaCIonadas ao atendllento baslco; Garantlr, buscando I~lhorar e ampl:a
Atendilento de edia COlplexidade na rede lunicipal de saude; Garantir ~ lanutenç~o p'erlanenre aas
ações de Saúde úbJica Municipal, através do processo de atendilento el lédla cOlpl~xldaae, t~IS COlO,
parto cirurgiaide lédio porte) dentre outros, prolover adequação dQ eSp'aço flS1ÇO das unldades JE
'atendI lento ae ~édia COlp1exidaoe COI vista a te I horia e alp I iaçao ao atend1lento; e, Dm':atividades correlatas.

Ação: 0069 - Na~utenção 50 Sitela de Abastecilento de Áqua' I ,

Página : Ol~
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I
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; I

I i
1

Açio: 0070 - Co~strução do Sistela de Abastecilento de Agua

Função: 18:- ~estão Albi'enta1 :

i I I

5ubfunçã~: 122 - Adlinistração Gerr1

progm.: 10010 - proteçào e conservação AlbientaI,TurlSlO e Pesca
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Ação: 0115 - eserva de Contjng~n(ia
Página: Oi4
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Pâgina : 001
Função: jl - Legisl~tiva

li
,

~fun~iO: Oll . lçio legjSlltjV~

i' t

progr~,a: 0001 • legisI!tivo lnli.era.te e participatlvo

. Garaotlr. a.per~ane.te .anute.çio do processo ad.i. istrativo, bel co.o, fi.a.ce ira e da ex",,,,
: 1I orçba'je~tarJo IVoder legislativo MU'lCipal, processm.to da despesa co. pessoa I e encargos soei,,,
' VI a,I IZar InV,dades reIaeionadas ao protoco Io de miri a de i.teresse do Poder fxecutivo e da

SOCiedade cOlO l' tOdo; pro.over açoes.de co.trole.lnt!r.o da Corte e,quand~ .ecessário for ju,co a,
Poder flecut!ro Ilu.!CIpa1; Pro"ver aç~es de pub" caça0 di Poder legl5Ii1t1VO co. VI Sla a cu.pn r :
que preconiza aileglslaça e .anter a SOCiedade i,for.adada; e, De.ais atividades correlatas,

'I
"

: i lçio: 0001 • lq~isiçio de fquipatentos para o legisIati'o I" icipaI

4ção: 0002 - Nan~t~nção do Legislativo ~unicipal

Açio: 0004 - Eac~rgos co. Publicidade
I,

Subfunçàq:i124 - Controle Interno
I i :

I,
progra.aj ~OOI - Legislativo Intintrante e participativo

I Garantir a p,rlinlnt, .anutençio do processo adlinistrativo, bel COlO, financeiro e da e.e"cio
' I orça.entário do P4der legislativo ~unJcipal. rrocfssa.enro da despesa co. pessoal e encargos sociàis
' vijbilizar ativid~d,s relacionadas ao protoco o de .atiria de interesse do Poder.fxecutivo e da
,: 'I soql!dad, co.o u. Itodo; Prato" r açoes de contraIe Jnterno da Con. e quando ",cessm o far )unto ao

POd,r fxecutivo lunicipal; Protov,r açoes de publicaçao do Poder legislaitivo cal vista a cu.prir o
I I que preconiza a Le~islaçã e lanter a sociedade infor.adada; e. Detais atividades correlatas,

Ação: OOOJ - .anut~nção do Controle Interno do Legislativo
I

: I
~ÇàO: 04 - ~~inistração

~bfunção: fl~ - p)ane~a.ento e orça.lnto

prograta: OOO~ - Planeja.ento e orde~' .ento Orçmntário , _

' GaraQtir a lanut'Qçl do processo de pla,ejale.to, e.ec'çao e avallaçao de res,ltados das leras. 1
Prioridades da 11.ln'straçao Públira iunicipal' Garantir a ianutençao do Procesiq de fstrurur)açao
fisic. das u,idades ·orça.e.tárias inclusive co. aq.isiçao de equipale.toi e .obl1larlo e. gera co,

' vista a possibilitar! o atendilento de for.a a.pliada e qualificado; Gara.tlr a .anute.çio processo I'
f,ecuçlo, inclusive liabiliza.do na farta da lei, a publlçaçao.dos gatos do Poder fxecutlvo lU'lclpa.
Garantir a .a,utençáq do processo relacio.ado a f.nclonabl1ldade .do Controle !.ter~o da gesc"
...iC1paI, COI vista' a cUfprir o que ai spie o Art. 74 da com !tUIçao e dUllS Ieglslaçao " "90 r
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Pági na : 002
GaraQtir a lan'ten,ão. do ,proces?o tributario do lunicípio, desenvolvendo afões voltadas para i
IIphaçao, eS!l,turaçao, ,d!vuIgaçao e I~Iboralento COlO todo; Garant ir a fim izaçao intens i" '0'
~qntos COlerCI~IS de atIvIdades .ercantls e de prestação de serviços COI vista a cOlbater a evasàr
t1scfale a'!lnUir gradualle.te a arrecadaçao tributaria lu.icipali e, Outras letas que .ecessaria.e.t,
nao ora. cltad~s anterlorlente las que indispensáveis a funcionaoilldade da unidade orçalentária,

Ação: 0016 - Tr~ina.ento e capacitação de Recursos HUlanos,
, Ação: 0017 . Na~utençãO da Secretarias de Gestào e planejatento

~bfunÇ~: 121 . A4finistraçao Ger,1

progralfr 0001 . Alii.iltraçao in(ergrada e co, partlcipaça9 soci4I, , ,
~ Glranp r a unut,nçao do procedlle.to fJ .anm ro relaClo.ado ao 10Vlle.to ba.cm o de pagm.t' e'I rlc~b!lentos; Ga~a.tir a, la.ute.çdo do processo de orga.izaçjO, sistelitica dos atos da gestao
' I.nlclpal, relacl nados a folha de paga.ento e encargos SOCIaIS de tornar de facII acesso e

e,te.dtoento todoro processo adlinistrativo, el todas as ,.idades orçale.tirias da Ad,i.istraçao
Municipal, e aind~ aqueles Que relacionados for aos gastos públicos,

Ação: OOO~ . Nanufenção do Gabinete do Prefeito
I

Ação: 0006 - Enca1gos COI Publicidade e Calpanhas Educativas

Ação: 0007 - Naau~enção da Controladoria
I

progrm:'i001 - Pl~nej~.ento e Ord~~alento Orçatentário, ., .
Gardntlr a .anuten ao do processo de planeJa,ento, execuçao e avallaçao de resultados das ~eta5 e
PriDridades da Adlf.istração Publica ~u.icipal; Garantir a Manutenção do Processo de EStruturaçao
Física das unidªdes orça.entárias, inclusive COI aquisição de eQuipa.entos e lobiliário el geral com

' .ista ª POlsibilit~r ,o 4t~.dilento de forla alpliada e qualificado; Garantir a Ilnutençjo processo l'
Execuçao, InC1USIV! vlablllzando na faria da leI, a publlcaçao dos gatos do Poder ExecutIvo MunlClpa~;
'ar~ntir a lanut~n áo do proçesso relaçio~ado a funcionabili9aà~ .do Controle ~nter~o da 9~stao
.unlClpaJ, COI VIS ~ a cu.prlr o que dlspoe o Art, 74 da (Onstltulçao e de.als ]eglslaçao el vIgor:
Garantir a .anutençao do processo tributario do micípio, desenvolvendQ açqes. vOjtadas,para d
a.pl!iação, estrutur~ção divulgação e telhora.ento co.o todo; Garantir a fl?callzaçao IntenSIva nQs
DQntos cOlerciais d, atividades lercanti~ e ,de pr~staçãq ge serviços COI vIsta a co.bater a,evasao
fIscal e aUlentar g~aduallente a arrecadaçao trIbutarIa lunlClpali el Outras leras que necess~rla.ente
não Fora. citadas a~terior.ente las Que indispensáveis a funcionaoiJldade da unIdade orçalentarla,

Ação: 0008 - Encar9~s co. pub1ici dade

Ação: 0009 - EnWgO~ COI Pensionistas e Inativos
I

Ação: 0010 - Aquisiç,o de Ilóveis

'I
I

I

I:,

,

I

Ação: 0011 . Manuten~áo a Secretaria de Adlinistração

~
I

progrm: O 8· Infraestrutura urban 'e Rural , . '.

Prolover ações volta~~s para o lelhoralenro das vias e logradouros urbanos, COI p'av]lentaçao ~sfalrlca
' e brootretes ilplant~ção do processo de sanmento báSICO, pro.over drenagel ae aguaSl.flu~ladls,be~

co.o, ilplantar bueirps e canalização de esgoto no centro urbano; Prolover sIna lzaçao e via)
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pú~licas e relutares de velocidades e. vias de ,aior circ,laçao de ressoas, bel cala, proXl.o ~
,nldades.de ajendilento ao ,p,blico .CO!O esçol!s e delais ,irglos p,b icos; Prolover a per.aoenCi
lanl~t!nçao do 'Ist"a de 11Ipeza pub iJca diarn.me no IInl(J01o, buscando fatentar a artlcu Iaçi,:
po ItiCa cal ~ Estado ou UnIao para fOlia Iizaçao de convênios elou progrms cal vista a.p Iiaçia 0,
siSre!a de coIera diária do lixo, bel COlO, coIeta seIetiva agregando dessa faria valares á reno<
f"Illar, sobrl t,do das falilias carentes; PrOlover aq,isiçlo le veiculas e equipa.entos de COllCi 0,
lixo e/ou de Ilciclagel do lilo ,rbano do lunicipio, bel COlO prolover ca.panhas sobre seleçao di
lixo do.êstico/ Pro.over ações voltadas para aq,islçao de veiculas e láguinas para atender a de••nda
do Poder flecu~ivo, re lacionadas ao transportes de servidores, flautençao de VI as púbIicas urbanas e
r1rais; Garantir a lan'tençao do processo de ilu.inaçao pública, seja I.plantafáo e/ou lanutençào do
Slstela, cootudp, buscar desenvolver ações voltadas para a ..pilaria e le horalento do siste,a
Pr!lover ca!p!n~a da utilizaçio responsável do sistela de ilu.inaçio p,blica no lunitipio; Prolore,
aÇoes de ciptaçlo de recursos para a construçao de casas populares podendo essas açoes s,re.
d~senvolvidas ei parcerias COI Orgãos dos Governos: Estadual e/ou Federal, f ainda, COI institu!cões
flnanc!ira naci nais e/ou. internacionais, bel cala organizações representativas COlOU seI fi,alidao"lucratIvas; e, e.als altlvldades correlatas.

Ação: 0106 - (onftrução, Refaria e Alpliação de Própios Publicas
I

Subfunção 123 - Adl~nistração Fjn~nceira
i I ;

Progral~;, OOOl - planejllento e O~e~mnto Orçmntári o, " .

Ga~antlr a lanutefçao do processo de planeJa.ento, execuçao e avallaçao de resultados das ~etàS_c
Pri!ridades di Ad Inistraçio .PibIica. 100içipaI; G"lnri r a I!ln1tençia do proc!sso 4e fstcu turaçao

' f)!lCa das U~I~4 s orçmot!IIaS, Inclume ro! aQUlllçao,d1 eqUlpm'tos e IOb I" aliº " gera I COl
. vista a pOSSibilitar o atendllento de farIa alpllada e Qualificado; Gara,tlr a I"ute'ç!o processo ale

flec,çio, iorlusite vi.biliza'do oa farIa da lei, a publlraçáo dos gatos do Poder flec'tlvo IUOIClp,.;
Garl'tir a laout!qçio do proçesso relaçio~ado a funcionabili4ad1 .do CO't[ole Ioter~o da gestao
IU~lclpal, COI vI~ta a cUlprlr o que dlspoe o Art. 74 da Constltulçao e delals Ieglslafao fi vIgor;
Gana~tlr a lanuten~ào do processo tributaria do Iunícípio, desenvqlvendq afQes ovo,tadas,para d
IIpllaçao, estrlt'taçio, divulgaçio e lelhoralento cala todo; Gara'tlr a flsra Izaçao Inte,slva OOi
IOOIIS co.erciais Qe atividades lercantis e de prestação de serviços rOI vista a cOlbarer a,evasao
fisuI e amntar IraduaIlente a arrecadaçao tributaria ",i tipaIi e I Outras lltas Que necessa"''''' e
não foral citadas lnteriorlente las que i,dispe,sáveis a f"cio,aoilldade da uoidade orça.eorarl.I

Ação: 0012 - Pagal~nto da Divida Interna Contratada

Ação: 0013 _ ~anuterção da Secretaria de Finanças

Ação: 0014 - (ontri~uição ao INSS-Patronal
.

Subfooç io: f~.Outrol fncargos fspe11ais

I ;

Progra.a: 0001 . Pla'eUlIe'to e o'de".ento Orçalentário " .

~ra~ir a lanute'çã, do processo dI pla,ejalento, elecuçao e a~llªçao de resultados das leras.1
prioridades da Ad,lnlstraçao P,blira I"iripal; Gara'tir a la"te'çao do Processo 4e fStruluraç.o
fisic, das unidades 10rçale'tãrias, inrlusi,e co, aq'lslçao,de equlpale,to, e loblllarlo el geral ro,
vista a poss ibilitar i o atendillnto de foroa alp" ada e QuaI!fICado; Garant" a lanutenç aO proreSso 4:i flecu,ao, incI,siVI iiabilizando oa fOlIa da I", , pub" ta çao dos gatos do Poder Em, (IVO "" C10"
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Garantir a .anutenrlo do processo relacionado a funcionabilidade do Controle Interno da gest"
.unicipal, co. vista a cUlprir o q.e dispoe o Art, 74 da Constituiçáo e delais legislafão em vigor,
Gara~tlr a lanJltençào do processo tributaria do município, desenvolvendo afóes vo tadas para a
alpllaçáo, estruturaçáo, divulgaçáo 1 lel~oralento co~ todo; Garantir a fisca izaçáo intensiva nos
ªQntos cOlerciais de atividades lercantis e de prestação de serviços COI vista a cOlbater a evasão
fiscal e a,.entar grad.allente a arrecadaçáo tributaria .,nicipali e, O.tras letas q.e necessarla.ente
náo foral citadas anteriorlente las q.e indispensáveis a funcionaoilldade da unidade orça.entária
Ação: 001, - Contribuição a Pasep

I

Função: O - ASSistência Social

Subfunç'o: 122 - ~dlinistração Geral

I
prograla: 0013 . Assistência Social co. valorização do Cidadão

OesenvoIver e avaIiar todo o proces so teIacionado ás Atividades adJinisttal ivos da '"idade
Qrçale~tária COI vista a execuçao das açoes sociais da rede públical.nicipal de Assistência Social,
garantindo a lan.tençáo perlanente do processo adlinistrativo, de planejalento, exec.çáo e avaliaçao
ias Açoes de politicas Públicas de ASSistência Social no N.nicipio, a f.ncionaoilidade dos Conselhos
relaCionados á Assistência Social do i.nicipio, condicionado atendilento ao cidadão COlO '1 todo,
~bre t.do.aqu!l!s de ,aio! carência; Assistência Social (fstr.t.ra fisica): ,Prolover açoes dI
estruturaçao flslca, aqulslçao de equlpa.entos e laterlalS perlanente, tanglvelS, InclUSIve de
inforlática, de lodo a Rossibilitar o atendilento lelhorado e alpliar a todos os cidadaos do
lunicipio, fodendo essa aelanda ser ou não desenvolvida el parcerias co. órgãos dos governos Estadual
e/ou Federa; Prolover selinários e palestras, bel COlO, eventos de capacJtafão técnica COI vista a
qualificar os profissionais da Rede N.nlcipal de politicas de Assistência socia , podendo essa delanda
ser Ou não desenvolvidas el parcerias COI órgãos dos governos Estadual elou Federal; Assistência
Social (Proteçao Social BáSica): Oar contin.idade ao processo de potencializaçáo à Rede de proteçao
Social Básica, prolovendo a estr.t,raçao fisica, adquirindo equipalentos e lateriais perlanentes,
inel,sive, de inforlática, COI ,ista a possibilitar o dtendilento no prograla, de forla lelhorada e
alpliada podendo essa delanda ser ou não desenvolvida e. parcerias COI órgàos dos governos Estadual
e/ou federal; Assistência Social (proteçáo e Socializaçao ~a falilia): PrOlover açoes de atendi,enco
Dsíquico SOCIal, encalinhalento para a rede pública e socio-assisten,clal~ COI vista a capacitação das
fal~lias, cOlbate ao sub-registro, podendo essa de.anda ser ou não aesenvolvida el parcerlas co~
Irglos ~s governos Estad.al e/o. fe~eral; Assistência Social (Incl.sao prod.tiva): Oesenvolver açoes
que,objetive, ~ ,autonolia do processo de BPf,por leio de aÇoes cOlplel!n(ares de pro.oçáo e,inçl.)áo
SOCial, POSSibilitando a concessao de benefiCIOS event.a1S I ellrqenclals el razao de contlngenclas
relativas a situações de vulnerabilidade telporária, p'odendoessa àemda ser ou não desenvolvida em
parceri as COI órgaos dos governos Estadua I elou Federa I; Assistência social (va lorização do Ser):
Prolover ações sacio-educatIvas COI falílias, idosos, crianças e jovens, bel COlO, COI adolescentes e
ainda, COI falílias el situação de vulnerabllidade social, atraves de oficinas, reuniões, atividades
esportivas, c.lt.rais, lazer, brinq,edot!ca, terapia oc.pacional, dentre o.tras, podendo !SSa dela~da
ser ou não desenvolvlua el parcerias COI orgaos dos governos Estaaual e/ou Federal; ASslstençla,Soclal

I (Proteçao Especiil): Prolover atendilento Is falllias el sit.açao de violação de jlr!ltos (
II Contiflgências, conaicionar atendilento a outras situacões de riscos ou violação de dIreItos com

relação as fesso~s idosas, COI deficiência, .ulheres vítilas de violência, podendo essa de,anga ser,oul
não desenvo vida el rarcerias COI órgãos dos governos Estadual elou Federalj ~ssistencJa Socla

[I (Erradicação do Traba ho Infantil): Promover o desenvolvi.ento do plano. ~unlC]pal do ,Trabalho
Infantil, co. vista a execução e lonitora.ento do PErI, execuções de açoes socJo-educatlvas para
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crianCas e ado Jescentes el atividades cal .ista a dilinoir a incidencia do trabaI~o infantiI podendn
essa,delanda ser 00 nao desenvol.ida el parcerias cal órgaos dos governos Estadoal e/oo'rederal:DelalS atIvIdades correlatas,

Ação: 0084 . Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

Subfu ção: 241 . Assistência ao Idoso

progr la: 0013 . Assistªncia Social co. valorização do cidadão

Oesenvolver e avaliar todo o processo relacionado ás Ati.idades adlinistrativas da unidade
orçalentária cal .ista a execoçao das açoes sociais da rede públicalunicipal de Assistincia Social,
garantindo a lanotençao perlanente do processo adlinistrati.o, de planejalento, execução e a.aliaráo
aas Açoes de Politicas Públicas de ASSlstencia Social no ionicipio, a funciona,ilidade dos Conselhos
relaCionados à Assistencia Social do ionicipio, condicionado atendilento ao cidadao COlO u. eodo,
sobre to~ aooeles ~ laior carincia; Assistincia Social (Estrotora fisica): pro.o.er açles de
!strut,raçio física, ao'i5 içio ,d! eq.epatento! e tateriai5 pertanent!, tangivei5, inc!OSI ve de
enforlatlca, de lodo a POSSibilitar o atendllento lelhorado e alpllar a todos os Cidadãos do
lunicípio, fodendo essa aelanda ser 00 náo desenvolvida el parcerias cal orgáos dos go.ernos Estad.al
1/00 federa; Prolo.er selinários e palestras, bel COlO, eventos de capacltafão técnica COI vista a
qoaIificar os profissionais da Rede 1,01CipaI d! PoIiticas de Ass i5 tencia Soeia , podendo essade!andJ
rer ,00 nao de!envoIY1das ,e! parcenas CO! orgao 5 dos governos Escadoa I !IouJe~era I; AssestenCia
SOCial (Proteçao Soceal BasJca): Oar cont,n',dade ao processo de Potenclallzaçao a Rede de Protecat
Social Básica, Plolovendo a estrotoraçio fisica, adqoirindo eqoipalentos e lateriais perlanentes,
iICI,5 ive, de in!or.áti ca, COl vi!ta a_poss ib j) Jtaf o atendilento no prograla, de foroa 'eIharada e
'IPIlada podendo essa demda ser 00 nao desenvoIVl da e, pareerm COl orgaos dos governos Estadua I
eloo fe~ral; Asslsti,cia Social (proteçao e Socialização ~ fa,ilia): PrOlover ações de atendilenco
psiq.ico SOCial, e,ca,i,ha,ento para a rede pública e socio-assiste,clal, co, vista à capacitacáo daI
fa"lias, co,bate ao sub-registro, pode,do essa de,a,da ser o. nio desenvol.ida el parcerias COI
órgàos dos governos Estad.al e/ao federal; Assistencia Social (lnclosáo Prodotiva): Oesen.olver acóes
o,! objetive, a aoto,o,ia do processo de BPf por ,eio de açoes co,plelentares de pro'orio e i,clusáo
sociaI, possibilitando a concessáo de beneficios eventoa i5 e e,erge,ei ai5 e. razao de contingi,eiaI
relati.as a situações de .ol,erabilidade te'porária, podendo essa de,anda ser 00 nlo desenvol.ida el
pareerias co' órgaos dos governos Estad,a I 1/00 feaera I;Assiltincia Soc iaI (VaIarizaçáo do Ser):
Prolo.er açoes soclo-educate.as co, fa"llas, Idosos, crIanças e Jovens, bel co'o, co, adolesceotes e
ainda, COl fa,ilias e, sitoaçáo de vuInerablIidade saciaI, at"'es de afieinas, re,"iões, ati.idade5
esportiVaS, colt.rjil, lazer, brinqoedot!ca, terapia ocopacional, dentre ootras, podendO !ss, de,aodl
ser ou nao desenvol~lda el parcerIas COI orgaos dos governos Estaaual e/ou Federal; Asslstencla SOCldl
(proteção EspecialJ, Pro,o.er atendi,enlO às fa"lias e, sitoaçio de violarào de direitos ,
conti'gi,eias, conDICion" atendi,ento a oot ra5 5 itoações de riscas 00 vioIaçao de direitos C"
r!larào às pelsoas !dosas, (O, deficiincia, .olheres vill,as de violincia, podendo essa,de,anda ser,ol
'ao 'ese,vol',da e, parcerias co, orgáos dos governos Estadual e/ou federal; ASSIste,cla Socla,
(Erradicaçáo do Trabalho Infantil): Pro,o.er o deseovolvi,ento do plano ionlcipal do Trabalho
lnfantil, co. vista à execo'ào e ,onitoralento do PETI, execoções de ações sócio-ed.cativas para
cria~as e adolescentes e, a!i.idades COI .ista a di,inoir a incidencia do trabalho infantil, podendo
essa de,anda ser 00 nào desen.olvida e, parcerias co, órgãos dos go.er,os Estadoal eio. federal;Delais atividades correlatas,

Ação: 0098 - Apoio ao Idosos e Deficientes

Subfunção: 14 . Assistência à criança e ao Adolescente

Progrm: 00 l~ - ASS iS tê~cia 50eia J eo~ VaJor ill(io do [idldlo
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Desenvolver e avaliar todo o processo relacionado ás Atividades adlinistrativas da unidade
orçalentária COI vista a execução das ações sociais da rede públicalunicipal de Assistência social,
garantindo a lanutenção perlanente do processo adlinistrativo, de planejalento/ execução e avaliação
àas Ações de folíticas Públicas de AssIstência social no ~unicípio, a funcionaoilidade dos Conselfios
relaCIonados à!Assistência Social do Municipio, condicionado atendi lento ao cidadão COlO um todo,
sobre tudo aqueles de laior carênciaj Assistência Social (Estrutura Física): Prolover ações df
estruturação fílsica, aquisição de equlpamtos e materiais perlanente, tanglVeis, incluSlVe de
inforlática, d. Iodo a Rossi~ilitar o atendi.ento melhorado e a.pliar a todos os cidadãos do
lunicípio, podendo essa ae.a~d~ ser ou não desenvolvida el parcerias cal órgãos_dos,goyernos Es~aduàl
,e/ou Federal; pro.over sellnarlOS e palestras, bel COlO, eventos de capacltaçao tecnlca com vlsta ã
qualificªr os profiSsionais da Rede ~~nlcjpal d~ políticas de Assistência Social, podendo essa,de~anda
ser ou nao desénvolvldas em parcerlas COI orgãos dos governos Estadual e/ou Federal; Asslstencla
Social (proteçãd Social Básica): Dar continuidade ao processo de Potencialização à Rede de prote~âo
~ocial.Básica, ,~roloyeQdo a estr~turação fí~iça! adquirindQ equipamtos e meriais permanentes,
lncluSlVe, de ln!fmatlca, COI vIsta a pombllJtar o atendllento no progma, de faria .elhorada e
alpliada pOdendolessa delanda ser ou não desenvolvida el p'arcerias COI órgãos dos governos Estadual
e/ou Federalj Assistência Social (proteção e socialização aa Falília): Prolover ações de atendimento
º~í~uico sOClal,;enminhamto para a rede pública e socio-assistenml, cal vista à capacitação das
fa1l1ias, cOlbat~ ao sub-registro, Rodendo e?sa. d~landa, ser ou nªo desenvqlvida el parcerIas ~om
orgaos dos gover~os Estadual e/ou Feaeral; AssIstencla Soclal (Inclusao produtIva); Desenvolver açoes
que objetivei a ,autonolia do processo de 8PF por leio de ações cOlplelentares de prOloção e inclusão
social, possibil~tando a concessão de ~eneficios eventuais e e.ergenciais el razao de contingências
relativas a situ~ões de vulnerabilidade te.porária, p'odendoessa àmnda ser ou não desenvolvida em
parcerias co. órgaos dos governos Estadual e/ou Feaeral; Assistência Social (valorização do Ser):
Prolover ações socio-educatlvas COI falílias! idosos, crianças e jovens, bel COlO, co. adolescentes e
ainda, co. falí1i~s el situação de vulnerabllidade social, atmes de oficinas, reuniões, atividades
esportivas, culturais, lazer, ~rinquedotecal terapia ocupacional\ dentre outras, podendo essa demanda
ser ou não desenvolvida el parcerias cal órgaos dos governos Estaaual e/ou Federal; Assistência Social
(proteção Especial); Prolover atendi.ento às falllias em situação de violação de direitos e
contingências, co~âicionar atendi.ento a outras situações de riscos ou violação de direitos com
r~lação às pe~soa~ idosas, ço. defici~ncia, mulheres vítl.as de violência, podendo essa,de,an9a ser,ou
nao desenVOlVIda el parcerIas COI orgãos dos governos Estadual e/ou Federalj ASSlstencla SOCIal
(Erradicação do Trabalho Infantil); promover o desenvolvi.ento do plano MunIcipal do Trabalho
Infantil, COI vista à execução e .onitora.ento do PETI, execuções de ações sócio-educativas para
crianças e adolescentes el atividades COI vista a dilinuir a incidencia do trabalho infantilj podendo
essa delanda ser ou não desenvolvida el parcerias COI órgãos dos governos Estadual e/ou Federal:Delais atividades ~orrelatas.

Ação: 0081 - ~anutenção do Conselho Tutelar

Ação: 0100 - Manuterção das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente

pagina: OOÓ

,
Subfunção: 44 - Assistência Co.unitát,ia

progrm: B - Assistência Social,Go, valorização do Cidadão , , " . ", ,
Desenvolver e avall~r todo o processo relaclonado as AtIVIdades admlnlstratlyas dª unl~ade
orça.entária co. vis~a a execução das ações sociais da rede publicalunjcipal de ASSIS!ênCla Soçla),
gararntindo a lanuten~ão perlanente do processo adlinistrativo, de planeJa.ento( e~ecuçao e avallaçao
àas A~ões de po1íticas Publicas de ASSIstência Social no ~uni(ípío, a funcionaoijldaQe dos Conselnos
relaCIonados à Assistência Social do Municipio, condicionado atendi_ento ao cldadao co;o um_todo,
sobre tudo aQueles ~e .aior carência; Assistência Social (Estrutura Física): Prolover açoes de
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e5trut~r~~~0 ,'sicd,dquisiçãq ,d, equipalento~ e .ateriais permanente, tangiveis, inclusIve de
InfQr,arlca, d~lodo a p'osslbllltar o .atendl.ento, lelhorado ~ alpliªr a todos os cidadãos de
.unlclplo, podendo essa aelanda ser Ou nao desenvolvIda el parcerIas COI orgãos dos governos Estadual
e/ou Federal; ~rolover se.inários e palestras, bel COlO, eventos de capacItação técnica co; vista a
qualificar os ~rofissionais da Rede Nunlcipal de políticas de Assistência Social, podendo essa demanda
ser ou não de~envolvidas el parcerias cal órgãos dos governos Estadual e/ou ~ederal; Assistência
Socjal (~rqteçãp Social Básica); Dar çonti~ujdade ao pfoçesso de ~otencialização à,R~de de Proteçào
SOCIal Baslca, rOlovendo a estruturaçao flslcal adqUIrIndo equlpalentos e laterlalS perlaoentes,
inclusive, de i forlática, co. vista a possibilItar o atendilento no progra.a, de faria lelhorada e
alpliada podend essa de.anda ser ou não desenvolvida el p'arcerias co. orgãos dos governos Estadual
e/ou Federalj A sistência Social (proteção e Socialização aa Falília): Prolover ações de atendimento
fsíquiCO soclal, encalinhalento para a rede publica e socio-assistenclal~ COI vista à capacitação das
alllias, cOlba e ao sub-registro, Rodendo essa de.anda ser ou nâo aesenvolvida el parcerIas com

orgãos dos governos Estadual e/ou Feaeral; Assistência Social (Inclusão Produtiva): Desenvolver ações
que objetivei a I autonolia do processo de BPF por ,eio de ações cOlplelentares de proloção e inclusio
social, possibilitando a concessão de benefícios eventuais e elergenciais el razao de contingências
relativas a situ~ções de vulnerabilidade telporária, p'odendoessa àelanda ser ou não desenvolvida em
parcerias COI órgaos dos governos Estadual elou Feaeral; Assistência social (valorização do Ser)'
Prolover ações sdcio-educatlvas COI falílias, iâosos, crianças e jovens 1 bel COlO, COI adolescentes e
ainda, COI falílias el situação de vulnerabIlidade social, atraves de oficinas, reuniões, atividades
e~portivas, cultu:rais, lazer, brinquedotecaj terapia ocupacional 1 dentre outras, podendo essa demanda
ser ou não desenvblvida fi parcerias COI órgaos dos governos Estadual e/ou Federal; Assistência Social
(proreç~o ~specia~); ~rolover ~tendilento às fal)lias_ el situ~ção de viQlaçãº de ~ir~itos ê
contlngenclas, CO~âlclonar atendIlento a outras sltua~oes de rIscos ou vlolaçao de dlreltos com
re~ação às pessoa~ idosas, co. deficiência, .ulheres vítl.as de violência, podendo essa de.anda ser.ou
não desenvolvida~. rarcerias co. órgãos dos governos Estadual e/ou Federal; Assistência Socla1
(Erradicação do Tnaba ho Infantil): Promover o desenvolvilento do plano NUnlCipal do Trabalho
Infantil, COI visda à execução e lonitora.ento do PEiI, execuções de ações sócio-educativas para
crianças e adoles~ntes e. atividades COI vista a dilínuir a incidencia do trabalho infantil, podendo
essa delanda ser pu não desenvolvida e. parcerias cal órgãos dos governos Estadual e/ou Federal;Delais atividades ~orrelatas,

Ação: 008) - Apoiola Entidades Co.unitárias e Assistenciais

Ação: 0086 - Assis~ência a Gestantes

Ação: 0088 - Plantãr Social Cal Atendimento a Pessoas Carentes

Ação: 0089 - Distri~uição de Cestas Básicas
,

Ação: 0090 - operaclonalização do programa Bolsa Fami1ia

Ação: 0091 - operacronalizaçào do prograla do IGD/8F

Ação: 0092 - Operacionalização do prograla projem

Ação: 009J - Operaci~naljzação do Programa de Alta e Média COlplexidade

Ação: 0094 - operacionalização do prograla do IGD SUAS

Ação: 009) - operaciJnaJização da Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

Ação: 0096 - operacio~alização do Prograla do CREAS
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Ação: 0097 - ~peracionalização do pograma CRAS volante

Ação: 0099 - ~alPanha Educativa de COlbate a violência Contra a Mulher,
Função: 1 - Sa6de

Subfunl~o: 122 - Adlinistração G~ral

progra a: 0012 - 5a6de Atendilento da Atenção Básico,Nedia e Alta COlplexidad
Garantir a lanutenção perlanente das ações de saúde Pública Municipal, através dos progralas "Saúde da
F~lília (PSF)l'1gentes ~olunitários de S~úde (ACS1\,Vigilância S~nitária, vigilância Epideliológi~d,
Vlgllanm AlVI ntal, Saude Bucal, AtendJlento Nemo Albulatorlal~ proloçao da estruturaçao flS1Cd
das unidades de saúde pública lunicip.al, garantir a lanutenção ao processo de Tratalento fora do
DOlicilio (TFO)~ dentre outras ativi~ades necessárias a funcionabilidade da saúde pública ~o
lunicipio; Delal~ atividades relacionadas ao atendilento básico; Garantir, buscando .elhorar e ampliar
Atendi.ento de ~~dia COlplexidade na rede municipal de saúde; Garantir a lanutenção p'er.anente das
~~ões de saúde Pública Nunicipal, atraves do processo de atendilento el lédia cOlplexidade, tais COlO,
partOI cirurgia ~e lédio porte~ dent.re outros, prolover adequação do eSp'aço flsico das unidades de
at~ngllento de ledia cOlplexidaue COI vista a lelhoria e alpliação ao atendi.ento; e, oe.aisatIVIdades corre~atas,

Ação: 0047 - Na'n*enção da Secretaria Municipal de saúde

Ação: 0048 - conSfruçãO, Reforla e Alpliação de Postos e unidade de saúde

Ação: 0049 - AQuifiçao de Academias de Saúde

Ação: OO~O - Capaqitação e Qualificação de Recusos HUlanos

Açao: 0068 - Naoulençao do Conselho Municipal de Saúde

Subfunção: J01 - AtellÇão 8ásica

prograla: 0012 . Saúde Atendilento da Atenção Básico,Nédia e Alta COlplexidad
Garfntir a lanuten~ão pmanente das ações de saúde Pública Nunicipal, atraves dos progmas ·Saude da
Falllia (PSF)l Agentes COlunitários de sa6de (ACS), Vigilância sanitária, vigilância Epideliológicd,
VigilânCia AIDienta~, Saúde Bucal, Atendilento Nedico Albulatorial, proloção da estruturação flsica
das unidades de sa~de pública lunicip.al, garantir a lanutenção ao frocesso de Trata.ento fora do
Doli~ilio (TFO), deltre outras ativiaades necessárias a funcionabi idade da saúde pública do
IUnicípio; Oelals a ividades relacionadas ao atendimento básico; Garantir, buscando lelhorar e ampliar
Atendilento de Nédi Co.plexidade na rede lunicipal de saúde; Garantir a lanutenção p'erlanente das
ações de Saúde Pública ~unicipal, atraves do processo de atendilento el lédia cOlplexidade, t~is COlO,
parto, cirurgia de IIÉdio porteI dentre outros, prolover adequação do eSp'aço flSiço das unIdades de
atendIlento de lédi~ cOlplexidaae co. vista a .elhoria e alpliação ao atendllento; e, DemalSatividades correJata~,

I

Ação: OO~l - Aquisição de veículos e EQuipa.entos e ~obiljárjos el Geral
I
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Ação: DO,} - M~nutençào das Calpanhas de vacinação

Ação: OO,J - N~nutenção do Prog. de Atenção básica de saúde -união
I

Ação: 00)4 - N~nt.do Prograla da Atenção Básica de saúde-PAB. Estado

IÇa0: 0055 . N:t'tlnÇao do pr09ra,a Saúdl '"ai

Ação: om - Nal utenção do progma Saúde da Falilia

Ação: 00,9 . ~aQutençào do prograla Agente COlunitario de Saúde· PACS

Ação: 0067 . Na~utenção de Outros Programas da Atenção Básica
I
I

Subfunçã : JO, . Assistência Hospi~alar e Albulatorial

Progral ; 0012 - saúde Atendilentj da Atenção 8ásico,~édia e Alta COlplexidad
Garantir a lanut nção permanente das a ões de Saúde Pública Municipal, atraves dos programas "saude da

II F~ljlja (PSF)l.A entes (olunit~rio5 ~e S~úde (ACSl1.Vigilãncia 5~nitária, vigilância Epideliológiça.
vlgllancla AIOle tall Saude Bucal, Atendllento Meulco Albulatorlall proloçao da estruturaçao flslca
das unidades de saúue pública lunicip.al, garantir a aanutenção ao processo de Trata.ento fora do
OOlicilio (TFD) , dentre outras ativiaades necessárias a funcionabilidade da saúde pública do
I~nicipio; DelalS atividades relacionadas ao atendilento básico; Garantir, buscando lelhorar e ampliar
A~endilento de Me ia COlplexidade na rede lunicipal de saúde; Garantir a lanutenção permanente das
ações de saúde Pó lica Nunicipal, através do processo de atendilento el lédia cOlplexidaae, tais COlO.
parto, cirurgia d lédio porteI dentre outros, prolover adequação do eSp'aço flsico das unidades de
at~nQllento ae lé~ia cOlplexidaae com vista a melhoria e alpliação ao atendi,ento; e, DemaisatIvIdades correl~tas.

I

Ação: 0060 . Nanu~enção do progra.a AIH/NACA
I

Ação: 0061 - Manutençào do progrm Centro de ESp. Odontologica.cEO

Ação: 0063 - Manutenção do SAMU
I

progma:

Ação: 0064 - progr~.a de Investi.entos el Saúde
i

Ação: 0066 - Manut,nção dos TFD'S

Subfunção: 03- Suporte Profilático e Terapêutico

011 . Saúde Atendi.ento df Atençào Básico,Média e Alta COlplexidad •
Garantir a lanutenç~o perlanente das ações de saúde Pública Municipal, através dos progra.as .sa~d~ da
Família (PSF)l Agentes ÇOlunitarios de saude (ACS), vigilância sanitária, vigilância Epldel~ologlça.
vigilâncIa AIDientaI~ Saude Bucal, Atendilento Medico Albulatoriall proloção da estruturaçao flslca
das unidades de sauae pública lunicip.al garantir a .anutenção ao frocesso de Trgtalento fora do
Oo.iCílio (TFD) I de~tre outras ativiaades necessárias a funcionabi idade da saude publlCd do
micípio; Oe.alS atrvidades relacionadas ao atendimto básico; Garantir, buscando melnorar e amplw

I
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Atendilento de Nédia COlplexidade na rede .unicipal de saúde; Garantir a .anutençào p'ermanenre das
a~ões de Saúde Pública Nunicipal, através do processo de atendilento e. aédia cOlplexidaae, tais como,
parto, cirurgi~ ~e, médio porte, dentre ,outros, promover adequa~áq dº espa~o flsiço das unidades de
aten~llento de ,edla cOlplexlda~e com vIsta a lel~orla e alpllaçao ~o atendl.ento; f, DemaISatIvIdades corrflatas.

Ação: 00,7 - Nait, do Programa de Assistência Faraaceitica Básica

Ação: 00)8 - Na1utenção do Prograla Farmácia Popular

Subfunçâ : J04 - Vigjl~ncia Sanitá~ia

Progral : 0012 - Saúde Atendilentq da Atenção Bâsico,Média e Alta COlplexidad
Gàrantir a lanutenção perlanente das ações de saúde Pública Nunieipal, através dos progralas "Saúde da
Fflilia (PSF)l A~entes COlunitarios de Saúde (ACS)\ vigilância sanitária, vigilância Epideliológied,
vlgilâncla Aloiental) saúde Bucal, Atendi.ento Meoico Albulatorial) proloção da estruturação flsica
das unidades de Isaúoe pública lunicip.al, garantir a lanutenção ao processo de Tratalento fora do
DOlicílio (TFD), ~entre outras ativiaades necessárias a funcionabiJidade da saúde pública do
lunicípio; DflalSi atividades relacionadas ao atendimto básico; Garantir, buscando .elhorar e ampliar
Atfndilento de Néâia COlplexidade na rede lunicipal de saúde; Garantir a lanutenção p'erlanente das
ações de Saúde Pú~liea Nunicipal, atrav~s do processo de atendi lento el lédia cOlplexida~e, tais COlO,
parto, cirurgia de lédio porte, dentre outros, prOlover adequação do espaço flsico das unidades de
at~nQllento àe lé~ia cOlplexida~e COI vista a melhoria e alpliaçào ao atendi.ento; €, OemaisatIVIdades correl~tas,

I

Ação: 0071 - ~anuqenção do Programa de vigilância Sanitária

Subfunção: JO) - Vigilância Epidelio1ógica

prograla: 0011 - Saúde Atendilento ~a Atenção sásico,Media e Alta COlplexidad ,

Gar,nrir a lanuten~ão perlane~t~ ~as ações ~e Saúde púb!i~a.~uQicipa!, ,arravé~ ~o~ progra~as ~sa~deda
F~ll11a (PSF)/ ,Age~tes ~o.unltarlos de S~ude (ACS)),vlgllancla S~nltarla, v!QIlancla Epldel!ologlça,
VIgl1anCla AIDlenul1 saude Bucal, Atendmnto NeOlCO Albulatomll prOlOçao da estruturaçao flS1Ca
das;uryiQades de saúae pública lunicjpal, garantir ,a lanutençjo oO,processo de Trita.ento fora do
001.CI1IO (TFD), dentre outras atlvlaades necessarlas a funclonablJldade da saude publIca do
mi1cjpio; Oela1~ ~tividades relacionadas ao aten~i~ento básiço; Garantir, buscando I~lhorar e ampliar
Ate~dllento de Medlª COlpl€X1dade na rede lunlclpal de saude; Garantir a ~anutençao pmanente das
a~ões de saúde Púb11ca Nunicipal, através do processo de atendilento el lédia cOlplexidaae, t~is COlO,
parto, cirurgia de ilédio porte) dentre outros, prolover adequação do eSp'aço flSico das unIdades de
atendI lento àe lédi4 cOlplexidaoe com vista a melhoria e alpliação 00 atendilento; e, DemaiSatividades correlatas,,
Ação: 006) - Erradilação e Controles de Doenças e Endelias

Ação: OOli - Manutenrão do Programa de vi~ilância Epideliológica
i

Função: 12 - Ed cação

5ubfun~ào; lll, - Adlinistra~ào Geral

progma: 00 1 - Educação Básica COI qualidade e universalizada
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Garantir educa~ão pública de Qualidade a todos; Adequação das unidades escolares COlO espaços próprios
de ula edUCaCã) para o desenvolvi.ento das capacidades e potencialidades do aluno; Adguirir recursos
pedagógicos de apoio à pesquisa e à leitura para as bibliotecas escolares e para a biblioteca pública
lunicipal; VaI rlzar e Incentivar a forlação continuada para professores da Rede Municipal de Ensino:
GarantIr ula educação para a elancipação social e cidadã da pessoa, instruindo com ética e valores
lorai~ próprios!. das conye~ções soeiaI~ hu.ana; _Superar as barrei ras,arQuitetôn iqs e,atitudi nais
proprldS do ens~no tradICIonal; GarantIr a Inclusao de alunos COI necessIdades educaCIonaIS espeCiaIs
nas escolas, tendo acesso a ula educação pública e de ~ualidade; Garantir o fornecieento cont1nuo da
Merenda escolari buscar a.pliar, o _atendimto" a.plia-lo e .elryor~r a Qualidade, e ainda, busc~r
desenvolver trelnalento e cap'acltaç~o de lerendelras,(os); Dar cOQtlnuldade ao processo de lanutençao
do Transporte E~colar, buscando alpllar a frota COI vIsta a garantIr o acesso a todo o alunado da Rede
Municipal de Ensino Básico; Fortalecer a participação dos consel~os e grupos sociais COI vista a
iaran~lr a part~cipaçàº da sociedade organiz~da na educação.lunicipal e_incluslye garantir ~ pr910çào
de açoes de IIAlantaçao do (onsel~o Munlclpal de Educaçao; Elaboraçao coletIva e partlclpatlva do
plano Municipal ~a Educação; Garantir ula educação para a elancipação social e cidadã, instruindo com
~tica e valores IlOrais próprios das convenções da vida social do lunieipio; Educar para a vida e sem
lilites para o tlesenvolvllento do aluno, Inclusive el relação j prática do Esporte e Lazer, passo a
passo COI a Educaçãoi Apropriar do Esporte COlO instrulento de desenvolvilento das capacidades lotoras
e de sociabilidade aos alunos da Rede Municipal de Ensino; Desenvolver a educação pelo esporte, tendo
COlO referência atividades que visei a elancipação cidadã; oportunizar\ através do esporte, atividades
onge,o educando lPossa desenvolver suas cOlpetências, alIando saúoe, Jazer e educação; e, delaisatIVIdades corre latas.

A~ão: 0018 - (on~trução,Alpliação e Reforlas das unidades Escolares

Ação: 0019 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educaçáo. ,

Ação: 0020 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação,
Ação: 0021 - capa~itação e Qualificação de Recursos HUlanos

Subfunção: 306 - Aliaentação e Nutr~ção

progrm: 0011 - Educação Básica co~ ~ualidade e universalizada
Gar.antir educação púolica de Qualidade a todos; Adequação das unidades escolares COlO espaços prôprios
de ula educação para o desenvolvilento das capacidades e potencialidades do aluno; Adguirir recur~os
pedagógicos d~ apoío à pesquisa e à leitura para as bibliotecas escolares e para a bibrioteca públlca
lun~cipal; valorlz,r e Incentivar a formação continuada para professores da Rede ~unicip~l de Ensino;
GaraQtlr yla,educa~ão para a elançipação social e cidadã da pessoª, instrujndo.cQI etlca ~ valor~5
10ralS proprlos das convenções SOCIaIS hUlana; SUp'erar as barreIras arqultetonlcas e atltudlQd]S
próprias do ensino' tradicional; Garantir a inclusão ae alunos COI necessidades educacionais especJa1s
nas escolas, tendo acesso a ula educação publica e de ~ualidade; Garantir o fornecimto,contlnuo ~a
Merenda escolar, buscar alpliar o atendilento, a.plia-lo e lelhorar a qualidade, e alnda, busc~r
des~nvolver t,rmmnto e cap'acitação de mendeiras (05); Dar continuidade ao processo de mutençao
do ]ransporte Escolar, buscando alpliar a frota COI vista a garantir o acesso a todo o ajunado d~ Rede
IWnilCipal de Ensinol Básico; Fortalecer a participação dos conselhos e grupos social~ COI vlsta.3
garantIr a particip~çào da sociedade organizada na educação lunicipal e inClUSIve garantIr ~ prQloçao
de ações de ilplanfação do Conselho Municipal de Educação; Elaboração coletiva e_partlclp~tlva do
plano Municipal da IEducação' Garantir ula educação para a emcipação social e cldada, lnstr~lndo com
ética e valores 10~dis próprios das convenções da vida social do lunicípio; Educar para a vlda e sem
lilites para o des,nvOlvllento do aluno, lnclusive el relação ã prática do Esporte e Lazer, passo a
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passo co~ a,E~ caçãoi Apropriar do Esporte,cq_o instrul~nto de desenvolvi.ento dâs capacidades motoras
e de sOCla~ll],ade, qos alunos d~ Rede NunlC]pal.de çnsl~o; DesenvQlver a eduçação pelo esport~I, tendo
COlO referencl~ atlvldades que Vlsel a elanclpaçaq c]dada; Oportunlzarl atraves do esporte, atlvldades
onQe,o educando possa desenvolver suas COlpetenclaS, allando sauae, lazer e educação; e, de~a)5atlvldades cornelatas,

Ação: 00j2 - A~oio ao progra.a de Alilentaçâo Escolar - PHAE

Ação: OOB - Ap,oioao prograla de alilentação Escolar- Agricultura Falíliar!

Ação: 00J4 - Ap~io ao Programa de Alilentação Escolar-rndigina

Ação: 001) - AP~io ao Prograla de Alilentação Escolar Quinlobolas

5ubfunç~o: 161 - Ensino Funda.endl
I , I

progralrl: 0011 - ~ducação Básica ~Ol ~ualidade e universalizada
~arantir educaçãb púolica de qualidade a todos; Adequação das unidades escolares COlO espaços proprios
de ula educação para o desenvolvilento das capacidades e potencialidades do aluno; Adguirir recursos
pedagógicos de a~oio à pesquisa e à leitura para as bibliotecas escolares e para a biblioteca publica
lunicipal; valor1zar e Incentivar a formação continuada para professores da Rede Municipal de Ensino:
Gara~tlr y.a,eduaação para _d elançipação social e cidadã da pesso~, instrujndo.cQI ética ~ va]or~s
.oralS proprlOS ~as convençoes SOClalS hUlana; SUp'erar as barrelras arQUltetonlcas e atltudlna15
próprias do ensi~o tradicional; Garantir a inclusão ~e alunos COI necessidades educacionais especiais
nas escolas, tenqo acesso a u.a educação publica e de qualidade; Garantir o fornecilento contInuo da
Merenda escolar, buscar alpliar o atendi,ento, a.plia-lo e lelhorar a qualidade, e ainda, buscar
désenvclver treln~.ento e cap'acitação de lerendeiras (os); Dar continuidade ao processo de lanutençào
da Ir~nsporte Esç~larl.byscan~o alpliar a frota cQI,vis!a a garantir o acesso a todo o,ajunado d~ Rede
N~nlclpal de EnSlho Baslco; Fortalecer a partlclpaçao dos conselhos e grupos SOClalS COI V1Sta a
garantlr a particl'paçào da sociedade organizada na educação lunicipal e incluslve garantir a promoçào
àe ações de ilpl ntação do conselho Municipal de Educação; Elaboração coletiva e participativa do
plano Municipal d~ Educaçào; Garantir u.a educação para a elancipação social e cidadã, instruindo com
ética e valores ~orais próprios das convenções da vida social do lunicípio; Educar para a vida e sem
li.ites para o desenvolV1lento do aluno, lnclusive el relação à prática do Esporte e lazerI passo a
passo COI a Educaçào; Apropriar do Esporte COlO instru.ento de desenvolvilento das capacidades lotaras
e de sociabilidade ~os alunos da Red'e Municipal de Ensino; Desenvolver a educação pelo esport~, tendo
(0.0 referência at:ividades que vim a emancipação cidadã; oportunizar~ através do esporte, atlvldades
onde o educando possa desenvolver suas cOlpetências, allando saúue, lazer e educação; e, demalsatividades correlatas,

Ação: 0022 . Nanut~nção do progra.a Oindeiro Direto na Escola- PODE

Ação: OOlJ - Apoio'ao Programa Salario Educação- QSE

Ação: 0024 . Apoio lao progma de transporte Escolar-FNDE,
Ação: 002) _ Apoio ~o prograla Transporte Escolar- Estado

I

Ação: 0026 - Manutenção do Prograla Brasil Alfabetizados

Ação: 0027 - Manuterção do Prograla Caminho da Escola
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Ação: OOl~ - ~poio ao Ensino Fundamental

Ação: 00J6 - Cfstruçào, Alpliação Reforma e Manutenção e Unidades Escolares -FUNDEB

Ação: 00J7 - A~uisição do Transporte Escolar FUNDEB
I

Ação: 00J8 - Manutenção do Ensino Funda.ental 40% Zona RuralI

Ação: 00J9 - N~nutenção do Ensino Fundalental 40% Zona Urbana
I

Ação: 0040 - (UrSos de capacitação de professores.
I

Ação: 0041 - valorização dos Profissonais do Magistério Fund.601Zona urbana
I ,

Ação: 0042 - valorização do profissional do Magistério Fund. 60% Zona Rural

5ubfunç~o; J61 - Ensino Médio

progm: 0011 - 6ducaç~0 Básica.~ol.Qu~lidade e u~iversalizada, . ,
Garantlr educaçar pufil1ca de qualldade a todos: Adequação das un1dades escolares COlO espaços propr10S
d~ ula educação para o desenvolvilento das càpacidades e potencialidades do aluno; Adguirir recursos
pedagógicos de a~oio à pesquisa e a leitura para as bibliotecas escolares e para a bibrioteca públicá
.unicipal; valorlzar e lncentivar a formação continuada para professores da Rede Municipal de Ensino;
G.ra~tlr ~Ia.eduoação para _a elançipação social e cidadã da pesso~, instrujndo,cQI ética ~ v~)or~s
lora1S proprlOS das convençoes SOCla1S ~ulana; SUp'erar as barrelras arQUltetonlcas e at1tUQlna1S
p~óprias do ensi~o tradicional; Garantir a inclusão de alunos co. necessidades educacionais especiais
nas escolas, tend~ acesso a u.a educação pública e de qualidade; Garantir o forneci,ento cont1nuo da
~erenda escolarl vuscar a.pliar o atendi,ento, a.plia-lo e .elhorar a Qualidade, e ainda, buscar
d~senvolver treln~lento e cap'acitação de lerendeiras (os); Dar continuidade ao processo de lanuten~ão
do Transporte Esc~lar, buscando a.pliar a frota COI vista a garantir o acesso a todo o alunado da Rede
Municipal de Ensino Básico; Fortalecer a participação dos conselhos e grupos sociais COI vista a
garantlr a particl.pação da sociedade organizada na educação lunicipal e incluslve garantir a proloção
ae ações de ilpl~ntação do Conselho MuniCipal de Educação; Elaboração coletiva e participatiYd do
plano Nuniclpal d~ Educação; Garantir uma educação para a elancipação social e cidadã, instruindo com
eriça e valores .orais próprios das convenções d~ vida social dQ IUQiçipio; Educar para a vida e seI
lllltes para o de;senvolmento do aluno, 1ncluSlVe em relaçao a pratm do Esporte e Lazer, passo a
passo COI a Educaç~oi Apropriar do Esporte COlO instrulento de desenvolvilento das capacidades .otoras
e de sociabilidade a05 alunos da Rede Municipal de Ensino; Desenvolver a educação pelo esporte I tendo
COlO referência atividades que visei a elancipaçào cidadã; oportunizar\ através do esporte, atividad?s
onge,o educando pQssa desenvolver suas cOlpetências, al1ando sauoe, lazer e educação; e, demalsat1vldades correlatas.

Ação: 0029 _ Apoio ~o Ensino Médio

Subfunção: 6) - Educação Infantil I

Prograla: 011 _ Educaç~o Básica cOI,~uaJjdade e universalizada .
Garantir educação púolica de qualidade a todos; Adequação das unidades escolares COlO espaços proprl0S
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=1 I" ae Ulq ~ducaçãf' Plra, o dmQvo Ivimto das capacidades e potencialidades do alono; Adioinr recorso;
ped~gQglcos de apoIo a pesquIsa e a leitura para as ~ibliotecas escolares e para a ~ibrioteca pública
.unlclpal; valQrlzar e Incentivar a forlação continuada para professores da Rede ~unicipal de Ensino'

I GaraQtlr ~.a.eq,cação para , e.,ncipação social e cidadã d, pesso,. instroindo co. étic, e v,lores
.0ralS proprlo~ das convenções sociaIS hUlana; SUp'erar as barreiras arquitetônicas e atitudinais
próprias do en~ino tradicional; Garantir a inclusão ae alunos COI necessidades educacionais especiais
nas escolas, terdo acesso a u.a educação pública e de qualidade; Garantir o forneci.ento contInuo da
Merenda escolar, buscar alpliar o atendimto, uplia-lo e leHorar a qualidade, e ainda, buscar
desenvolver trejnalento e cap'acitaçáo de lerendeiras (os); Dar continuidade ao processo de lanutenção
do Tr~nsporte E colar, ~uscanao a.pJiar a frota COI vista a garantir o acesso a todo o alunado da Rede
MuniCIpal de tn ino Básico; Fortalecer a participação dos conselhos e grupos sociais COI vista a
garan!lr a paftjcipaçãº da sociedade organjz~da na educação .•unicipal e.incluslye garanti f ~ prqloção
le açoes de I.~lantaçao do Conselho MunICIpal de Educaçao; Elaboraçao coletIva e oartlclpatlVJ do
~lano Municipal Wa Educação; Garantir u.a educação para a e.ancipaç~o social e cidadá; instruindo com
etica e valores 'Iorais próprios das convenções da vida social do lunicípio; Educar para a vida e sem
li.ites para o ~esenvolvllento do aluno, lnclusive el relaç~o à prjtica do Esporte e Lazer, passo a
~asso COI a EducªÇ~oi Apropriar do Esporte COlO instrulento de desenvolvi.ento das capacidades lotoras
~ de sociabili~a~e oos alunos da Rede Municipal de Ensino; oesenvolver a educaçâo pelo esporte, tendo
CPIO referência atividades que vise. a e.ancipação cidadã; oportunizar, através do esporte, atividades
oo~e ,o educando 'possa desenvoIver suas COIpetências, a11ando saúde, Iazer e educação; e, dela i5atIVIdades correlatas,

AÇ~O: 0010 . Apoi,oao Ensino Infantil

Ação: 004J . Manutenção do Ensino Infantil AO. 40%

AÇiáo:0044 - valorizaç~o do profissonaldo Magistério Infantil óO%

su~funçãol 166 - Educação de Jovens'e Adultos

progra.aj 0011 - Edoc'ção Básica c~ 9ualidade e universalizadz
Ga~antir educação ~ú~lica de qualidade a todos; Adequação das unidades escolares COlO espaços proprios
de ula educação p~ra o desenvolvilento das capacidades e potencialidades do aluno; Adguirir recursos
ped~gQgicos de apo~o à pesqui?a e à leiturª para ªs bibliotecas escolares e para a bjbfioteca públIca
IUDlclpal; valorlz~r e lncentlvar a forlaçao contInuada para professores da Rede Munlclpal de Enslno;
Gara~tlr ~Ia,educação para a elançipação social e cidadã da pesso~, instrujndo.cql ética ~ valores
,oral~ proprlos,da~ conye~ções soclal~ hu~ana; .Sup'erar as barrelras,arQultetonlc~s e,atltudlnals
proprlas do enSlno' tradlclonal; GarantIr a lnclusao de alunos co. necessldades educaCIonaIS espeClàlS
nas escolas, tendo, acesso a ula educação pública e de qualidade; Garantir o forneci.ento.contlnuo da
Merenda escolar, bqscar alpliar, o .atendimento" alplia·lo e lel~or~r a qualidade, e aInda, buscªr
desenvolver trelna.ento e cap'acltaçao de merendelras (os); Dar contInUIdade ao processo de lanutençao
do ~r~nsporte Es~ol~r, ,b~scanao a.pliar a frota cqm,vis!a a garantir o acesso a todo o,a)unado d~ Rede
MunICIpal de EnSlnO! BaslCo; Fortalecer a partlclpaçao dos conselhos. e grupos SOClal~ COI vIsta.a
gar~ntlr a participação da sociedade organizada na educação lunicipal e InclUSIve garantl~ ~ prqloçao
de a~ões de ilplantação do Conselho Municipal de Educação; Elaboração coletiva e.paftlclp~tlva do
plano Municipal da rEducaçáo; Garantir usa educação para a elancipaçào social e cldada, Instr~lndo com
ética e valores lorais próprios das convenções da vida social do lunicípio; Educar para a vlda e sem
liutes para o des~nvolVlleryto do aluno, Incl~sive el relação à prátiça do Esporte e ~azer, passo a
passo COI a EducaçãJ' AproprIar do Esporte como lnstrumento de desenvolvllento dªs capacldades lotordas
e de sociabilidade dos alunos da Rede Municipal de Ensino; oesenvQlver a eduçaçao pelo esport~, ten o
COlO referência ati lidades que visem a elancipação cidadã; oportunlzar, atraves do esporte, atlvldades
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. 004e,o educanio possa desenvolver suas co.petências, aliando saúde, lazer e educaçáo; e, del,i,atlvJdades co~relatas,

Ação: OOJl . A~oio ao Ensino de Jovem e Adultos· EJA
I

Ação: 004) . Nfnutenção do Prograla de Educação Jovens e Adutos 40%I

Ação: 0046 . valorização Profisonal do Nagistério EJA 60%I

função: ui- Cu Itur, :

I ,
Sub funç 10: 391 - Olfusão CuIturaI ;

progmrl: 0009 . Gestão,das Ativ" Culturais, Desporte e Lazer

~rantlr a lanut~nção permente e apoiar as mifestações populares, a pratica do desporto e do
lazer; Prolover 9 desenvolvimento e a difusão cultural no lunicípio através de lanlfestaeões
populares COlO lusica, dança, leitura e artes el geral; Apoio às entidades não governalentais 'nas
areas culturais, ,artesanais e liero empreendedor; Fortalecer o papel da cultura COlO instrulento de
desenvolvilento ~ocial; Fortalecer as raízes culturais tendo a educação COlO instrulenro dinalizador e
transforlador da ~ulturai PrOlover a estrutura física, a partir da alpliação e/ou lanutenção dos
espaços poliesfor~ivos ia e~istentes, bel co.o~ através da ~quisiçàQ qe equipa.enros lobiliários ~m
geralj Desenvo ver a eaucaçao pelo esporte, tenao COlO referencla atIVIdades que VIsei a elanclpaçao
cidada; oportuni?~r, através, do ,e~p.o~te o processo de valçorização do cidadão sobre da criança,
adolescentedo e Jovens; delals atlvloades correlatas,

Açio: 007J . Nanu~ençào da Sec, Municipal de Desporto, Cultura e Lazer

Açio: 0074 . Apoi~ as Manifestações Culturais, Religiosas e Cívicas

Função: 1, - rbani SIO

Subfunção: ll2 . Adeini stração Gera 11

progrm: 008 . Infraestrutura urbana e Rural

Prolover ações volt~das para o lelhoralento das vias e logradouros urbanos, COI ~avjlentacão ªsfJltica
e broc~retes, ilplaotação do processo de sanealento baslco, prolover drenagel de aguas,fluylals, gem
COlO, ilplantar buejros e canalização de esgoto no centro urbano~ pro_over slnallzaçao ge,vlàS
púb1Jcas e redutores de velocidades em vias de maior circulação ae pessoas, bem COlO, promo a
unidades.de aterydil~nto ao ,público ,co~o esçol~s e demais ,ó\g~os públicos; Prolover a per;anenre
lanutençao do slstela de lImpeza publIca dlarlalente no lunlclp'lo, buscando fOlenrar a art1cu1açdao
política Cal o Esta~o ou UnIão para forlalização de convénios elou progralas COI vIsta alpll~çao o
sistela de coleta diária do lixo, bel COlO, coleta seletiva agregando dessa,forla valores a renda
faliliar sobre tudo das fa.flias carentes' pro.over aquisição de veículos e equlpalentos de cole!a de
lixo e/ou de reciclage. do lixo urbano'do Iunicipio, bel COlO pro.over,ca.panhas sobre seleçao de
lixo dOléstico; prolQver ações voltadas para aquiSIção de veículos e láqulnas para atender a desanda
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i do P9der flecu~ivo, relacionadas ao transportes de servidores, lanutençao de vias públicas urbanas e
r~ralS; GarantIr a lanutenção do processo de ilulinaçào publica, seja l.plantação e/ou manutenção do
slstela, contud , ouscar desenvolver ações voltadas para a amplIação e lelhoralento do sistema;
prglover calpan~a da utilização responsável do sistela de ilulinação pública no lunicipio; Promover
açoes de çaptaçao de recursos para a construção de casas populares podendo essas ações serem
d~senvolvldas e* parcerias COI Orgãos dos Governos: Estadual e/ou Federal I e ainda, COI instituicões
fInanceira nacionais e/ou internacionais, bel COlO organizações representatIvas COlOU sei finalidades
lucrativas; e, ~elais aitividades correlatas.

I

Ação: 0102 . Opjracionalização da Sec, de Infraestrutura e Obras

Açao: 0111 . Na'rtençao de Ve;culos Maquinas e Equ:palentos

~çao: om . AQu1slçao e oesaproprJaçao de Bens Imm

Subfunçã : 4H . Infra Estrutura U~bana

progralJ: 0008 . Infraestrutura o~lbana e Rural

Pnolover ações voltadas para o lelhoralento das vias e logradouros urbanos, COI p'avilentação asfálticd
e broc~retes, ilp antação do processo de sanealento báslco, prolOver drenagel ae águas fluviais, bem
calol ilplantar bueiros e canalização de esgoto no centro urbanoi Prolover slnalização de vias
pwbllcas e redutores de velocidades em vias de Maior circulação ce pessoas, bel COlO, próximo a
un~dades de atendl"lento ao público COlO escolas e ~elajs ~rgaos p~blicos; Prolover a per.anente
laoutenção do 5is ela de limpeza pública diarialente no lunicíp.io, buscanao f alentar a articulaçào
política cala E taao ou unIão para forlalização ~e convênios elou progralas COI vista alpliação do
sistela de COletaj diária do lixo, bel COlO, coleta seletiva agregando dessa forla valores á renda
fa.iliar, soore t do das falílias carentes; prolover aquisição ~e veículos e equipa.entos de cole.ta de
ljxo e/oy d~ recic]agel do. lixo urbano do luniçipig, oel C910 proloyer,calpanhas sobre seleção de
lIXO dOlestlco; .p~olover ~çoes voltadas para aqulslçao çe velculos e lagulnàs para ªteQder a demanda
do Poder Executlvo, relaclonadas ao transportes de servIdores, lanutençao de Vlas publlcas urbanas e
rurais; Garantir a, lanutençào do processo de ilulinação pública, seja llplantação e/ou lanurenção do
sistela, contudo, buscar desenvolver ações voltadas para a alpllação e lelhoralento do sistema;
PrOJover calpanha ~a utilização responsável do sistela de ilulinação pública no lunicípio; PrOlover
ações de çaptação jde recursos para a construção de casas populares pod~ndo essas.açõ~s ~e[em
de5envolvldas el p rcmas COM Orgàos dos Governos: Estadual e/ou Federal I e mda, COI lnstlt~lçoes
financeira naciona s e/ou internacionais, bel COlO organizações representatlvas COlOU sem finalldades
lucrativas; e, ~el 1S aitividades correlatas,

I

Ação: 0101 . constnuç~o e Reforma de Pontes e Trapiches

Ação: 010J . construção e reforla de Praças parques e Jardins Públicos

Ação: 0111 - (onstruç~o e Alpliação de vias Públicas

Ação: 011J . Construção e Alpliaçào das Estradas e vicinais

Ação: 0114 - con5tr~ção,A.pliação e Reforma de cais de Arrimo

Subfunção: 4~1. serviços urbanos
I,

prograla: 0001 . oesernvolvilento (conplico
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Estabe)eCfr co~di~õe~ ~struturais. para a i.planta~ão de i~d~strias n Nunicípio COI vista ao
desenvolvlle~t~ ~conOllCO do ~o.efclo e servIços; FOlentar atlvldades voltadas para potedncialização
da çOlerclallzaçao loc91, POSS1~11Ita~do o aUlento da produç~o, do elpr~go e da,renda; ofertar
trelnalento aos elpresarlOS, cOlerclantes, produtores ruralS e serVlaor publlco no ambito
adlinistrativo,1 ~elCOlO, aos servidores COI vista a lelhoria na qualidade do atendilento; Garantlr
,Ianyt~nção go processo ,de afendilento da d~.a~da de beneficial~nto de peixe; Desenvolver açõ~s de
pol1tlcas pu~ll~as de 1ncentlvo para potenclallzação da produçao de carne laturada que podera ser
co.efcializada possibilitando o aUlento do elprego e da renda dos cidadãos do lunicípio; e, outrasatlvldades corr,latas.,,
Ação: 0114 . op,raciopnalização das Atividades do Setor de Terras

Progral : 0008 - Infraestrutura Wrbana e Rural

P,rolOVer ações vbltadas para o lelhormnto das vias e logradouros urbanos, COI p,avileOtaçáo asfálticà
e broc~retes, ilpla~tação do prQces~o de sanealento báslco, prolover drenagel ae águas,tlu~iais, gem
COlO, llplantar buelros e canallzaçao de esgoto no centro ur~anoi PrOlover slnallzaçao de Vlas
p~bl1cas e redutores de velocidades el vias de .aior circulação oe pessoas, ~el (010, próximo a
unidades de atendilento ao público COlO escolas e delais órgaos públicos; prolover a per.anente
I.nutençào do sistela de lilpeza pública diarialente no lunicíp,io, buscando fOlentar a articulação
pqlítica COlO Estado ou uniào para forlalização de convênios e/ou progralds COI vista alpliação do
slstela de colet~ diária do lixo, bel COlO, coleta seletiva agregando dessa forla valores à renda
faliliar, sobre t~do das falílias carentes; Prolover aquisiçào de veículos e equipalentos de coleta de
lrlo e/ou de re(~(lagel do lixo urbano do lunicípio, bel cala prolover calpanhas sobre seleçào de
lixo dOléstico; Prolover ações voltadas para aquislção de veícuJos e láguinas para atender a delanda
dfr;Poder Executiv~, relacionadas ao transportes de servidores, lanutençao de Vlas públicas urbanas e
rurais; Garantir a lanutenção do processo de ilulinação pública, seja l.plantação elou lanutenção do
sistela, contudo, !buscar desenvolver ações voltadas para a alpllação e lelhoralento do sistema:
Prplover calpan~a;da utilização responsável do sisteld de ilulinação pública no lunicipio;.pro.over
açoes de çaptaçao! de recursos para a construção de casas populares pod~ndo essas,açoes ~ere;
desenvolvldas el ~arcerlas COI Orgãos dos Governos: Estadual elou FederaJ, e alnda, co. lnstltulçoes
financeira nacion~is elou internacionais, bel COlO organizações representatlvas COlOU seI finalidades
lucrativas; e, de.~is aitividades correlatas.

Ação: 0116 . Aquisição de veiculos, Maquinas e Equipalentos Para Coleta de lixo

Página: 011

Ação: 0118 . Manutenção dos serviços de lilpeza Pública

Ação: 0119 . Drena~el de Água pluviais
I

Subfunçáo: ~j. Transportes Coletivo~ urbanos

progrm: 008 . Infraestrutura urbapa e Rural, . "
Prolover ações volt~das para o lelhoralento das vias e logradouros urbanos, COI p'av]lentaçao ~sfaltl(à
e broc~retes, ilpla~taçáo do prQcesso de sanealento baslco, prolover drenagel ae aguas,tluylals, qem
COIOI llplantar bue,ros e canallzação de esgoto no centro urbanoi prolover slnallzaçao qe,vlas
p~bllcas e redutores de velocidades e. vias de maior circula,âo ce pessoas, bel COlO, prOX1IO a
unidades.de ateQdil~nto ao ,público ,co'o esçol~s e delais ,órg~o5 públicos; Prolover a peflanen!e
1aR~~~nçao do S1Stela de 11lp~za pub]1ca qW] mnte no..~nlClP'lo, buscando fomrar a arn cu1aç~o
polltlca COlO Estado ou Unlao para forlallzaçao de convenlOS elou progralas COI v15ta alpl1?çaO 00
sisr~a de coleta dâária dQ lixo, bel COlO, coleta s~l~tjva agr~gando dessa,forla valores a renda
falll1ar, sobre tudoldas falllias carentes; Prolover aqulslçao de velculos e equlpalentos de coleta de

i
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ljxo e/ou de eciclagel do lixo uroano do lunicipio, bel COlO prolover calpanhas sobre selecào de
lIxo do.ésticol Prolover ações voltadas para aquisIção de veículos e lá~uinas para atender a demanda
do Poder Executivo, relacionadas ao transportes de servidores, manutençao de vIas p~blicas urbanas e
r~rais; Garantijra mutenção do processo de ilu.inação pública, seja l.plantação e/ou lanutenção do
slstela, contudo, buscar desenvolver ações voltadas para a alpllação e lelhoralento do sistema;
PrOlover ca.pan~a da utilização responsável do siste.a de ilulinação pública no lunicípio; Promover
ações de captaç~o de recursos para a construção de casas populares podendo essas ações serem
desenvolvidas el parcerias COI Orgãos dos Governos: Estadual e/ou Federal, e ainda, COI instituições
financeira nacionais e/ou internacionais, bel COlO organizações representatIvas COlOU se. finalidades
lucrativas; e; de.ais aitividades correlatas,

~ção: 0104 - Ma~utenção e Reforla do Terlinal Rodoviário ~unicipal
I

Função: 16 Habitação

SUhfunçij: 481 - Ha~itaçio urhana

Prograla: 0008 - Infraestrutura unbana e Rural

Prolover a~óes.voltadas.para O lelhoralento das vias e logradouros urbanos, COI Ravjmentação .sfálr!c3
e broc~retes, ll~larytaçao do prçcesso de sanealento baslco, prolover drenagel oe Jguas, flu~la15, gem
COlO, llplantar b~elros e canallzação de esgoto no centro urbano; prolover slnallzaçao de Vlas
p~bllcas e redutofes de velocidades em vias de .aior circula,ão de pessoas, bem COlO, próximo a
unidades de at~ndilento ao público COlO escolas e delais órgaos públicos; Prolover a perlanente
lanutenção do s:istm de liMpeza publica diarimnte no lunicí p,io, buscando fOlentar a articuIação
poJitica COlO Estado ou UnIão para forlalização de convênios e/ou progralas COI vista alpliação do
sisre,a de coleta; diária dO ,lixo, bel COlO, coleta sel~tjva agr~gando dessa,forla valores à renda
fallllar, sobre tudo das fallllas carentes; pro.over aqulslçao ~e velculos e equlpalentos de coleta de
lixo e/ou de reclclagel do lixo urbano do municipio, bel COlO prolover calpannas sobre seleção de
lilO do.éstico; Pnolover ações voltadas para aquiSIção de veículos e lá~uinas para ateryder a demanda
do Poder Executivq, relacionadas ao transportes de servidores, lanutençao de vIas públlcas urbanas e
ru~ais; Garantir ~ lanutenção do proces~o de ilulinação pública, seja )Iplantação e/ou lanuteryção do
slstela, contudo, buscar desenvolver açoes voltadas para a alpllaçao e lelhoralento do slstela;
Prolover calpanha ~a utilização responsável do sistel3 de ilulinação pública no lunicipio;_Pfolover
ações de çaptação de recursos para a construção de casas populares pod~ndo essas,aço~s ?erem
desenvolVIdas e. parcerias COI Orgãos dos Governos: Estadual e/ou Federal, e mda, co. In~tlt~lçOes
financeira nacionajs e/ou internacionais, bem COlO organizações representatIvas COlOU sem flnalldades
lucrativas; e, del4is aitividades correlatas,

Ação: 0107 - Nannt~nção do programa der Habitação Popular

Função: 17 - s~nealento

Suhlunçáo: 111 - Sanea,ento Básico urlano

Prograla: ~008 - Infraestrutura urbaijde Rural
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Ação: 0111 - Manutenção do Sistela de Abastecilento de Água e Esgoto

Ação: 0121 - Ilplantação de Sistela de Esgoto
I

Ação: 0122 - ItplJntaçáode Aterro Sanitário nas Áreas ur~anas e Rurais

prograla: 0012 - 5ajde Atendi.ento ~a Atençio 8isico,M~dia e Alta COlplexidad ,
Gar.antir a lanute~ção perlanente das ações de Saúde Pública Municipal, através dos progralas "sa~de da
Falília (PSF)i Ag~ntes COlunitários de saúde (ACS}~ Vigilância sanitária, vigilância Epidemiologi~a,
vigilânm AIDient~l~ saúde Bucal, Atendimto Meoico Albulatorial~ prOlOção da estruturação flSlca
das unidades de saúoe pú~lica mic1p.al, garantir a lanutenção 00 pr6cesso de Trqtamto fora do
oOljcilio (UO)I d~nrr~ outras ~tiviaades nece~sárias ,a, funcionabjlidade da sdude pu~llca do
lunuclP10; Oelal~ ~t1v1dades felac10nadas ao atenQl.ento baslço; Garant1f, buscando I~lhorar e alpllar
Atendllento de Medla COlplex1dade na rede lunlclpal de saude; Garantlr ª lanutençªo p'erlan~nte das
ações de saúde Pública Municipal, através do processo de atendilento el lédla cOlpl~lldaae, t~lS COlO,
parto, cirurgia ~ej lédio. pOfte~ aentre ,outros, prolov~r adequaçãq d~ eSp'aço flS1ÇO das unldades çe
at~nQllento ae led~a cOlplexldaoe com vlsta a melnorla e alpllaçao dO atendlmento; e, DemalS
atmdades correla~as,

Ação: 0069 - Nanute~ção so Sitela de Abastecilento de Água

Ação: 0010 - construção do Sistela de Abastecilento de Água

página : OH
Prolover a~oe5, oltadas para o lel~oralento aàs vias e logradouros urbanos, COI p'avilentaçào asfaltica
e broc~retes, 1.plantação ao processo de sanealento baslco, prolover drenagel ae aguas fluviais, bem
C910,1lplantar1bueiros e can~lização de ,esgoto no, centro urbªno~ ProlOVer malização gevias
publlcas e reautores de veloc1dades el Vlas de Balor clrculaçao oe pessoas, bel Cala, prOX1MO a
unidades de atendi,ento ao público COlO escolas e delais órgaos públicos; Prolover a permanente
lanutenção do sistela de li.peza pública diaria.ente no lunicip,io, buscando fOlentar a articulação
p,olitica COlO IEstado ou Unlão para formalização de convênios e/ou progralas com vista ampliacão do
sistm de coJ:e~a diária do lixo, bel COlO, coleta seletiva agregando dessa faria valores à 'renda
~~Iiliar, sobre ~~do das falili~s carentes; Proloyer ªquisição de veículos e equipalentos de cole~a de
1:1XOe/ou de rel'lClagel do 1110 urbano do lunlclplO, bel COlO prolover calpanhas so~re seleçao de
lixo dOléstico~ rOlover ações voltadas para aquislção de veiculas e láguinas para atender a demanda
do Poder Execu:tio, relacionadas ao transportes de servidores, mutençao de Vlas públicas urbanas e
rurais; Garantiria lanuten~ão do processo de ilulinação pública, seja llplantação e/ou lanutenção do
sistela, contudo i buscar, Qese~volver açqes voltaQas para ,a ~lpl!a~àQ ~ lelhoral~n!o,do sistela;
Prolover calpanha da utlllzaçao responsavel do slstela de 1lullnaçao publlCd no lunlClplO; PrOloveí
a~ões de çaptaçãd, de recursos para a construção de casas populares pod~ndo essas,açõ~s ~efem
desenvolvldas el iparcerias COI Orgãos dos Governos: Estadual elou Federal I e alnda, COI lnstltulçoes
fjnanc~ira nacio~ai~ elqu,i~ternacionais, bel cala organizações representatms COlOU sei finalidades
lucratIvas; e, d~~als altlvldades correlatas,

I

Açio: 0110 - construçio e Expançio da Rede de Abasteci.ento de Água

Funcão: 18 - Géstão Albiental
I I

I !
Subfunção: ~2l - AdlinJstração Geral ;

prograla: O 10 - proteção e conser.vaç~o Albiental, Turismo e Pesca



Pará , , ..: PPA 101H011
Governo Nu 1Clpa I de ,Sao Joao do AraguafaoGRANAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SU8FUH(ÃO

pagina : OLO

~ar~ntjr a,la~uten~~o do processo de descentraliza~jo da unidade or~alentária de Meio Ambiente e
TUr]s.9, ,mbll]Zar a adeQ~ação do espa~o, físico, inforutização, aquisição de equjpmntos e
lobl1larlo el geral COI vIsta a pOSSIbIlItar o atendIlento de forla alpllada e qualIfIcada sobre
tudo, COI controle absoluto da exploração da fauna e flora do lunicíp.io; Prolover ações que objetivem
~ preservação p~rlanente de Rios e Lagos, ani.ais e plantas, garantinoo o desenvolvimento sustentável;
'roloyer ~çõe~ ~oltadas pªra o proc~s~o ge recicl9gel de resíduos sólidosl proloçào de eventos de
qon~clentlzaçao ~a populaçao para utlllzaçao responsavel dos recursos naturaIs e preservação do meio
ubleQte e des,enjvolver o turmo e ações pelo não demtamto; PrOlOver açoes que objetivem a
arbor]Zaç~o dQ'c~ntrQ urbano, pr9ças, parques, e jardins, bel COlO, mpan~as de s~n~ibilização e
consclentlzaçaD 00 çldadao ,COI vIsta ao aproveltalento, cOI,p'lan~a~ ornaleQtals,e,ledlclnals, dentre
~Dtras, de espaçr lIvres taIs COlO fachadas e/ou entradas resloenclals; DelalS atIVIdades correlatas,

Ação: 0081 . Nan'tenção da Sec, de Meio Albiente,Turislo e Pesca
t
I

subfunçãd: )41 . preservação e conservação Albiental
I

progrm: 0010 . prroteç~oe (onSe~Vação Albienta1, TuriSIO e Pesca
GarantIr a lanyte~çao ~o processo ~e ~escentraljzação da unjaade orçalentária de Neio Aloiente e

, Turjs.Q, ,viaoi1izer a adeq~ação do espaço, fisico, infDrlatiza~ão, aquisjção de egujpa.entos e
I loblllarlo el geral COI vIsta a pOSSIbIlItar o atendIlento de forla alpllada e QualIfIcada, sobre

tudo, COI cºntrole absoluto Qa exploração d~ f~una e flora do luniçíp'io; ~rolover ~ções que objetivem
a preservaçao perlanente de RIOS e Lagos, anllalS e plantas\ garantlnoo o aesenvolVllento sustentavel;
Prployer 9çõe~ voltadas pªra o proc~s~o ge recicl9gel De resíduos sólidosl proloção de ~ventos qe
con~clentlzaçao di populaçao p'ara utlI1?a~aO respon~avel dos recursos naturaIs e preservaçaç do melO
alblente e desenv lver o turlSIO e açoes pelo nao deslatalento; Prolover açoes que objetIvem a
arborjzaç~o dº ce trq urbano, pr~ças, parques, e jardins, bel COlO, mpan~as de s~n~ibililação e
consclentlzaçao do cldadao COI vIsta ao aproveI talento, cal plantas ornalentals e ledlclnals, dentre
outras, de espaço ,livres tais COlO facnadas elou entradas residenciais; Delais atividades correlatas,

Ação: 008j - ~anu~enção do Fundo de ~eio Albiente

subfunção : )4l . Recuperação de Área~ Degradadas

I
prograla: 0008 . Innraestrutura Urbana e Rural

Prolover ações,~oltadas para o melnoralento das vias e logradouros urbanos, COI p'avjlentação ~sfáltlca
e broc~retes, l.pl~~tação do prçcesso de sanemnto baS1Co, promer drenagel oe aguas,tluylals, Qel
c9101 llplantar bU~lros e can~llza~ão de ,esgoto no, centfo urbªno~ Prolover s1nal1zaçao ge,vlas
pUQi1cas e redut.ores de ve 1O~ld~des e. VIaS de laIor Ç1fCq 1a~ao a~ p~ssoas, bel COlO, promo a
unIdades de atendllento ao publICO COlO escolas e delals orgaos publlCOS; Prolover a peflanenI€
lanutenção do sist81a de limpeza pública diarialente no lunicip.io, buscando fOlen~ar a artlcu!açao
politica COlO Estado ou unIão para forlalização de convenios e/ou progralas COI vIsta alpll?çaO do
sisle~a de coleta tdiária dç ,lixo, bem COlO, coleta s~l~tjva agr~gando dessa,farla valores a renda
falillar, sobre tudo das fallllas carentes; Prolover aqulslçao ~e velculos e equlpalentos de coleta de
lixo elou de recic,1agel do lixo urbano do lunic;pio, bel COlO prolover calpanhas sobre seleção de
lixo dOléstico; pro~over ações voltadas para aquiSIção ~e veículos e láguinas para ªte~der a delanda
do p.oderExecutiYO'l' relacionadas ao transportes de serVIdores, lanutençao de vIas publIcas urba~as e
rur~is; Garantir a lanutenção do processo de ilulinação pública, seja llplantação e/ou .anute~çao do
sist~la, contudo, b 5car, ~eseryvolver açQes voltaQas para ,a ~Ipllaçãç ~ lelhoral~n~o,d~ slstema;
Prolpver calpanha d~ utlllzaçao responsavel do 5lstela de 11ullnaçao publIca no lunlClplO, Prolover

I
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ações de çaptaç~o de recursos para a construçâo de casas populares podendo essas ações serem
d~senvolvldas ~, p~rcerlas, COI Orgãos dos Governos: Estadual e/ou Federal I e ainda, COI instituicões
Jflnanc~lra naclQnal~ e/Qu,lryternacionais, bem COlO organizações representatlvas com ou sem finalidades
ucratlvas; e, 1elalS altlvldades correlatas,

Ação: 0120 - ~e~italizaçào e Conservação de Rios e Igarapés

Funçào: 20 ~ Agricultura

Subfunçá : 122 - Adlinistração Geral

progra. : OOOó - Gestão de produçao vegetal & Animal

vegeta): Prolove~ ações voltadas para a potencializaçào da produção agrícola no lunicipio, a partir da
quallflcação da ~rodução, c~paçitação de produrores, e,lecanização da produção, es!a~elecer condições
para o escoalentol e cOlerclallzaçao da produçao COI vlsta ao desenvolvllento econOllCO rural COlO um
todo; Prolover a; ilplantação e recuperação de estradas vicinais, pontes e pontilhões COI vista a
po.sslbilitar o au~ento da produção vegetal e anilal no lunicipio; e, Prolover ações voltadas para a
PQtencjaljzaçªo db pe~cado no lunjcípio e de.ais ativid~d~s relacio~adas a produção pesgu~ifa e
cOlerclallzaçao COI vlsta a garantlr o aUlento da renda falll1arj conColltantelente o desenvoTvllento
econólico e social das fa.íllas ribeirin~as. Aníeal: Prolover açoes de captações de recursos voltadas
para a produção le anilais relacionados a pecuária; Desenvolver ações de fOlentação da cria~ão e
cOlercialização d ,aqüicultura, apicultura, avicultura, ovinocultura, suinocultura dentre outras
espécies, produçâ de leite e derivado do leite; FOlentação da prOloção de eventos de disselinação da
produção e,COI v sta o fortaleci!ento, do cOlércio; e, Adequação do espaço físico e de laterlal em
geral destlnados a atender a produçao anllal,

Ação: 0011 - Nanu~enção da Sec, de Agricultura e Assuntos Fundiários

Ação: 0081 - Aquisliçào de ~áquinas, Equipaaentos e veiculos
I I

subfunçào:160) - Abastecilento

I

progra.a: 0006 - Gestão de produção!vegetal & Ani.al , ,

vegftal: Prolover qções voltadas para a potencializaçào da produção agrícola no luniciplo, a part]f.da
qua íficação da prQdução, c~pa~ita~ão de produ~ores, e,lecanização da produção, esra~elecer condlçoes
par_ o escoa.ento ,e cOlerçlallzaçao da prQduçao COI vlsta aO,d~se~volvllento econo~lCº rural CQIO um
todo; pro.over a ~Iplantaçao e recuperaçao de estradas V1ClnalS, pontes e pontllhoes COI vlsta a
posslbilitar o aUI~nto da produção vegetal e anilal no lunicipio; e, Prolover ações vºltadas p~ra a
potencialização do ~escado no lunicipio e delais atividades relacionadas a produçao pesgu~lra e
cOlercializaçáo co. vista a garantir o aUlento da renda faliliarl concolitantelente o desenvofvllento
econô.ico e sociell das falilJas ribeirinhas, Anilal: Prolover açoes de captações de reçursos voltªdas
para a,prQduçjo dei' a~jlais relaciQnados a peçuária; De5e~volver ações de fOlentaçao da crlaçao e
cOI~rclallzaçao da, aqulcultura aplcultura, aVlcultura, oVlnocultura, sUlnocultura ,dentre oytras
espécies, produção tle leite e derivado do leite; FOlentação da pro,oeáo de evento~ de dlssellnaça01 da
produção e COI ViSja o fortaleci lento do cOlércio; e, Adequação do espaço flS1CO e de laterla em
geral destinados a tender a produção anilal,

Ação: 0018 - Manute ção de Mercado, Matadouros e Feiras
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Ação: 007~ . Co~strução, Alpliação e Reforla de Aoatedouro,Nercado e Feiras,
Ação: 0080 . ~p~io ao pequeno Agricultor Rural

I
Função: 23 ~ COlércio e serviços

I I
I i

subfunçã~: 691 - Prploção (olercia!

Progr all 0007 • 0;5en,0 I,i lento ICOOÓlico
I Estaoelec~r condilçõe~ ~struturais, para a i~plantação de iQd~5tria5 fi ~unícípio COI yista ao

desenvo Imento eiconollco do ComClO e sem ços; FOlentar atlV1dades voltadas para potednCla lmção
da çOlercializaçàp locªl, possibilitarydo o aUlento da produç~o, do elpr~go e da,renda; ofertar
tnelnalento aos e~presarlOS, cOlerclantes, produtores ruraIS e servlàor publIco no amblto
ad,tinistrativo" b~1 COIO\ aos servidores COI vista a aelnoria na qualidade do atendimto; Garantlr
lanutenção do proçesso ae atendilento da de.anda de beneficialento de peixe; Desenvolver ações de
poWicas púb1J:casde incentivo para potencialização da produção de carne laturada que poderá ser
co,ercializada pO$sibilitando o aUlento do e.prego e da renda dos cidadãos do .unicípio; e, outrasat1V1dades correI~tas,

Ação: 0126 - oeseqvolvilento das Atividades Afins
!

Função: 2) - rnergia

Subfunção: 7)1 . Conservação de Ener'ia

Programa: OOO~ - Infraestrutura urbJna e Rural

Prolover ações voltiadas para o lel~oramento das vias e logradouros urbanos, COI pavilentaçào asfáltlca
e bnoc~retes, ilpla~tação do pr~ces~o de sanealento báSICO, prolover drenagel ae águas,flu~iais, ~em
COlO, I.plantar bue~ros e canallzaçao de esgoto no centro urbano; Prolover slnallzaçao de vIas
públIcas e redutore~ de veloçidades em vias de maior circulação ce pessoas, bel COlO, prÓXIMO a
unidades de atendil~nto ao publico COlO escolas e dEldís órgaos públicos; promer a pmanente
lanutenção do siste$a de limpeza pública diarialente no município, buscando fo.entar a articulação
política co. o Estado ou UnIão para formalização de convênios e/ou progralas co. vista alpliação do
sistf'd de coleta ~iaria do lixo, bel COlO, coleta seletiva agregando dessa forma valores à renda
faai iar, sobre tudo das falilias carentes; PrOlover aquisição de veículos e equipmntos de coleta de
lixo e/ou de recic],agel do lixo urbano do lunicipio, bel COlO prolover calpanhas sobre seleção de
lixo dOléstico; pro,over ações voltadas para aquiSIção de veículos e láguinas para atender a de.anda
do Poder Executivo, relacionadas ao transportes de servidores, lanutençao de vIas púolicas urbanas e
r~rais; Garantir a ~anutenção do processo de ilulinação pública, seja !.plantdfão e/ou lanutençjo do
s15t~.a, contudo, bu~car, gese~volver açqes voltaqas para ,a ~lpl!açaQ ~ me noral~nto,do sIstema;
Prol~ver calpanna dai utlllzaçao responsavel do 51steld de Ilullnaçao publIca no lunlclplo;_Prolover
ações de captação d~ recursos para a construção de casas populares pod~ndo essas,aço~s se~em
desenwolvidas e1lparcerias COI Orgãos dos Governos: Estadual e/ou Federal, e aInda, COI ln~tlt~lçoes
financeira nacionais;e/ou internacionais, bel COlO organizações representatIvas COlOU sei fInalIdades
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lucrativas; e, 'dmis aitividades correlatas,

Ação: 0108 - Corstruçâo,Alpliaçào e Melhoria da Rede de rlulinação Pública

Ação: 0109 - ~a~utenção dp Sistela de rlulinação Pública
i

Função; lll- Desporto e Lazer I

Su unçao: - Desporto (Olunltarlo

Prograla: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

I Prolover ações v~ltadas para o ~elhoralento das vias e logradouros urbanos, COI p,avilentação asfalrica

I
e broc~retes, ilp,laQtação do prQ(es~o de sanealento ~aSI(O,prolover drenagel ae águas,tluyiais, ~em
(9101 l.plantar ~uelros e canallzaçao de esgoto no centro urbano; Prolover slnallzaçao de vIas

, pubhcas e redutores de velocidades e. vias de .aior circula~ão de fessoas, bel COlO, próximo a
i unidades de atendi lento ao público COlO escolas e delais órgaos púb icos; Prolover a per,anente

lan~t~nção do sistela de lilpeza pública diarialente no lunicíp.io, buscando fOlentar a articulação
polltlca COI o ~stado ou UnIão para forlalização de convênios e/ou progralas COI vista alpliação do
sisteld de colet~ diaria do lixo, bem COlO, coleta seletiva agregando dessa forla valores i renda
fa.iliar, sobre t;udo das fa.ílias carentes; promer aquisição de veículos e equipalentos de coleta de
Ii:xo e/ou de recl'cIage. do Iixo urbano do .uni cipio, bel COlO pfOlover mpanhas sobre se Ieção de
liixo dOléstico; P olover ações voltadas para aquisIção de veículos e Máguinas para atender a de.anda
d~ Poder Execut~v I relacionadas ao transportes de servidores, lanutençao de vIas públicas urbanas e
rurais; Garantir lanutençáo do processo de ilulinação pública, seja l.plantação e/ou lanutenção do
sistela, contudo, buscar desenvolver ações voltadas para a alpllação e lelhoralento do sisteld;
prplover calpan~a!da utilizaçào responsável do ~istela de ilulinação pública no lunicípio;_prolover
açoes de captaçao de recursos para a construçao de casas populares podendo essas açoes serem
desenvolvidas el ~arcerias COI Orgios dos Governos: Estadual e/ou Federal, e ainda, com instituiçóes
financeira nacien~is e/ou internacionais, bel COlO organizações representatIvas COlOU sei finalidades
lu€rativas; e, de.ais aitividades correlatas,

I
Ação: 010~ - constirução,Refor.a e Alpliação de Quadras e Ginásio Poliesportivo

p rog raJa: I0009 - 'eltio das Ati,. (~I tu r ai s, Desporte e lazer .
' Gananti r a muten,ão pmanente e apoi ar as mifestações populares, a pratl ca do desporto e_do

la~er; Prolover o i desenvolvimento e a difusão cultural no lunicípio~ através de lanlfestaçoes
populares COlO lúsica, dança, leitura e artes el geral; Apoio às entiaades não governalentais nas
areas culturais, artesanais e micro elpreendedor; Fortalecer o papel da cultura COlO instrulento de
desenvolvilento social; Fortalecer as raízes culturais tendo a educação COlO instrulento ainalizador e
transforlador da c,lturaj PrOlover a estrutura físic~, a partjr da alpli~~ão e/ou lan~t~ryç~o dos
espaços poliesportlvos ja existentes, bel COlO, atraves da ªQU1SlçãQ Qe eQulpalentos loblllar10s ~.
g~raJ; Desenvolveria eauc~ção pelo esporte, tendo COlO referencl~ atlvldades,Que.vlsel a elanc]paçao
Clda.da; oportunlzaf atraves do esp.0rte o processo de valçorlzaçao do cldadao sobre da crlança,
adolescentedo e jo ens; delais ativiaades correlatas,

Ação: 007) - Apoio Desporto Alador

Açà~: 0076 - cri açã~ de Areas de Lazer.
I,

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: ~99 - Reserva de ContingênGia
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Ação: 012, - Re~erva de Contingência
!
i
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0001 ~egi 5Jativo lnti nerante e ~articipativo
0002 AflinistraçãO intergrada e ~Ol partjcjpaçáo Social
OOOJ P ane]alento e Ordenalento p,rçalentarlo
0006 G stão de,produção v~g~tal ~ AnilaJ
0007 o senvolV1lento Econollco !
0008 Ilfraesrrutuira urbana e RuraJ
0009 G stão das Ativo Culturais,loesporte e lazer
0010 P oreção e Conservaçâo AIDlental,Turislo e Pesca
0011 E~ucação Basica COI quali'a'e e universalizada
0012 S~ú~e ~te~di'en~o da Atenfãq,Básjco~Nédja e.Alta (olplexidad
001J A~slstencla ~oc!aJ.co. va oQlzaçaO ao Cldadao
9999 Reserva de Contlngencli !

10ta1 de rr09r Im : 012 !
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Ação: 0001
Ação: DOOL
Ação: 000]
Ação: 0004
Ação: 000)
Ação: 0006
Ação: 0007
Ação: 0008
A~ão: OOO~
Ação: 0010
Ação: 0011
Ação: 0011
Ação: 0011
Ação: 0014
Ação: 0011
Ação: 0016
Ação: 0017
Ação: OOH
Ação: 0019
Ação: OOLO
Ação: OOLI
Ação: oon
Ação: OOB
Ação: 0024
Ação: DOLí
Ação: OOL6
Ação: OOU
Ação: 00lS
Ação: 002~
Ação: 0010
Ação: 0031
Ação: 003i
Ação: 00lJ
Acão: 0014
Ação: 003í
Ação: 00]6
Ação: 0037
Ação: 0038
Ação: 00J9
Ação: 0040
Ação: 0041
Ação: 004L
Ação: 004 J
Ação: 0044
Ação: 004)
Ação: 0046
Ação: 0047
Ação: 0048
Ação: 0049
Ação: 00)0
Ação: 00)l
Ação: OOíl
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PPA LOlHOI7
Pági na : Oul

A~iSiÇãº de Equipa.en~os P r~ Q legislativo Municipal
~ nutençao d~ Leglslatlvo Nunlclpal
Nanutenção do Controle In~erlno do legislativo
En argos com publicidade I
Marutenção do Gabinete do Pr~feito
Enlargos.col lublicidade e C~lpanhas Educativas
Ma utençao da Controladorla
En argos COI publicidade
Entargos COI pensionistas e Inativos
Aq~islÇão de Ilóveis
Ma~utenção a S~cfetaria de A!linistração
palalento da Dlvlda Interna ontratada
Ma utenção da secretaria de inanças
Co tribuição ao INSS-Patronal
Co tribui ão a Pasep ,
Tr inalen~o e capacltação de .ecursos Humanos
Nan~tenção da Secretarlas de ~estão e planejamento
con~trução,Alpliação e Reforl~s das unldades Escolares
Manutenção da Secretaria Nuni~ipal de Educação
Nanltenção do Conselho Nunici~al de Educação
Cap citação e Qualifica ão dei Recursos HUlanos
Nan tençao do .rogr'la ~indeiro ~ireto na Escola· PODE
Apo o ao Prograla sal am eduçaçao· Q5E
APOlO ao Progr~la de transporte Escolar-FNOE
Apo o ao Prograla Transporte ,scolar· Estado
~an tenção do progma Brasil !Alfaoetizados
~an tenção dQ Prograla calinh~ da Escola
APO!I ao Ens]no F~nQaleOtal i
ApOlO ao EnSlno Nedlo
Apoi ao Ensino Infantil .
Apoi ao Ensino de lovel e Ad~ltos . ElA
Apoi ao Prograla de Alilenta áo Escolar - PNAE
Apojo ao progr41a de alilenta~o Escolar· Agriçultura Familiar
AP01~ ao Progr41a de Alllentaç o Escolar-Inalglna
Apoio ao Pro~rªla de Alilentaç·o Escolar Quinlobolas
cosrl~çªo, Alpliiação RefOfla e Manutenção e unidades Escolares .FUNDES
AqUl 1çao do Tnansporte Escola FUNDEB
~anu ençªo do Ensjno Fundalent 1 40% Zona Rural
Nanu ençao do EnSlno Fundalent 1 40% Zona urbana
curs~s de cap'acitaçào de Prefessores.
val0'lização ~os profissonais dQ Magistério Fund.60%Zona urbana
valo~ização do Profissional do,Naglsterio Fund. 60% Zona Rural
Nanu ençao do Ensino Infantil Adl 40%
valo ização do profissonaldo N~gistério Infantil 60%
Nanu ençaQ do prQgrala de Eduç~ç~o,lovens e Adutos 401
valo lzaçao Proflsonal do Na91j'terlo ElA 60%
Manut nçao da Secretaria Nunlcipal de saúde
con?t~ução~ Reforla,e Alpliaçá de Postos e unidade de Saúde
Aqulseçao ae Ac~dellas de saud~
Capac~tação e Qualificação de R~(USOSHUlanos
Aquisíçãº de veÍiCulos e Equipal~nto~ e Mobiliários em Geral
Manutfnçao das campanhas de Vac,naçao
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I

Ma utençáo do prog. de Ateinç~o basica de Saúde -união
Nart.do ~rogna.a àa Atençªo Básica de Saúde-PA8- Estado
Marutençao ào progra.a SaudeiBucal
Ha.utenção do progra.a saúde da Fa.ilia
Ha~t. do.progra.a de Assist~Qçia Farlaceitica Básica
~a~utençªo do progra.a Far.adla Pop~lar. ,
Ma~utençªo do progra.a Agente COlunltarlo de Saude - PACS
~a~"utençªo do progra.a AIH1N~CA
Na utençªo do Prograla centr~ de ESp. odontologica-cEO
Nan tençao do SANU
Prograla de Investi.entos el ~aúde
Erradicação e Controles de Doenças e Endelias
Manptençao dos TFD'S '
Nan~tenção de Outros Progralas da Atenção Básica
Nan,tenção ao Conselho Municipal de saude
Nanltenção so Sitela de Abast~cilento de Água
Con truçáo do $iste.a de AbaSjeCilento de Agua
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~anuterçªo das Atm dades do Fun:~dO da"Cmnça e do Adolescente
Construçao e Refaria de Pontes e TrapIches
operaC!Onalizaçãd da Sec, de Inf aestrutura e obras
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N nutençao d~Prograla der,~abltaçao Popular
(o!strução,A'Pliação e Melnaria da Rede de Ilu.inação Pública
Na utençªo dp Siste~a de lluiinaçào Públjca .
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