
METAS E PRIORIDADES 2013

CODIGO META OBJETIVO R$ - 2013
CAMARA MUNICIPAL 2.050.000,00      

030101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREDORES 2.050.000,00      

1001
Modernizaçao dos equipamentos do 
legislativo

Dotar o legislativo de condiçoes para um melhor 
atendimento interno e do controle externo 
com a aquisiçao de equipamentos de informática e 
outros móveis e utensílios 30.000,00           

2001 Manutenção das Atividades do Legislativo
Custear as açoes legislativas de acompanhamento 
da execuçao orçamentária, financeira e
patrimonial, bem como, controle dos desempenho 
de suas receitas e despesas objetivando
que o legislativo cumpra suas atribuiçoes 
constitucionais e represente publicamente a
sociedade e para cumprir o disposto no artigo 31 
da Constituiçao Federal 1.800.000,00      

2061 Manutençao e encargos com publicidade
Visa divulgar as materias e os trabalhos 
produzidos pelo legislativo 100.000,00         

1073
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do 
Legislativo 

Visa custear despesas com a reforma ou 
ampliação do prédio do Legislativo para melhor 
desempenho de suas funções 120.000,00         

GABINETE DO PREFEITO 2.679.180,00      
010201 GABINETE DO PREFEITO 1.280.750,00      

2171 Manutenção do Paço Municipal
Visa custear as despesas com a Manutenção e 
adequação do Paço Municipal 90.000,00           

2006
Manutenção e Encargos com o Gabinete 
do Prefeito

Visa custear as despesas de custeios e 
transferencias necessárias as atividades do 
gabinete, custear as despesas com pessoal e 
encargos, material de consumo, diárias, serviços 
de necessidade 1.050.000,00      2006 do Prefeito de necessidade 1.050.000,00      

1290 Aquisição de Imovel

Visa Adquirir imovei, tais como: terrenos, casas, 
localidades, etc, para o crescimento visando 
melhorar o desenvolvimento do municipio 140.750,00         

010202 ASSESSORIA JURÍDICA 280.000,00         

2004
Manutenção e Encargos com Assessoria 
Jurídica

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, passagens e desp. 
Com locomoção, consultorias, outros serviços de 
terceiros e outras necessárias ao cumprimento da 
atividade. 280.000,00         

010203 PROCURADORIA MUNICIPAL. 1.000,00             

2005
Manutenção e Encargos com a  
Procuradoria Municipal

Visa custear despesas com a Manutenção do 
Setor 1.000,00             

010204 CONTROLADORIA INTERNA 160.000,00         

2130
Manutenção e Encargos com  a 
Controladoria Interna

Visa custear despesas com a Manutenção do 
Setor 160.000,00         

010206 CONTROLADORIA GERAL DO PAC 957.430,00         
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1150 Construção de Estação de Tratamento de Esgoto

    Possibilitar o tratamento do esgoto sanitario 
urbano  para que os dejetos sejam reitegrados  ao  
meio ambiente sem os reiscos de contaminação. 200.000,00         

1250 Construção de Usina de Reciclagem.

Visa promover praticas ambientais seguras do 
intuito de interagir homem e ambinte de maneira 
segura e saudável 100.000,00         

1108
Construção de rede de esgotamento 
sanitário.

    Possibilitar o tratamento do esgoto sanitario 
urbano  para que os dejetos sejam reitegrados  ao  
meio ambiente sem os reiscos de contaminação. 300.000,00         

1158 Implementar a Infra Estrutura do Parque Bosque
 Visa tornar o Bosque Municipal em um lugar de 
visitação publica e lazer 100.000,00         

2255 Manutenção e Encargos com PTTS
Visa garantir os trabalhos com trabalho técnico 
social realizados no PAC 2 10.000,00           

1046 Construção de Casas Populares
Construir Casas populares com recursos advindos 
de convenios com  Estado e União 15.000,00           

1178 Dist. De Kits Construções
Distribuir construção anualmente aos possuidores 
de terrenos urbanos considerados debaixa renda, onde neste kit conterá: telha, tijolos, 
madeira, areia, cimento, cal e prego 82.430,00           

2231 Regularização Fudiaria

Visa regularizar lotes no municipio, que necessita 
ser regularizados, através de uso capeão, 
transferencia, e ainda pagamento de cartório, 
empresas e pessoas fisicas para o serviço 20.000,00           

1289 Dist. De Kits para Melhorias Habitacionais
visa a distribuição de material de construção para 
ampliação de moradias em carater necessitado 50.000,00           

1218
Construção de Nucleo Residencial para 
Idosos

Visa a construção de um local para a concentração 
de Idosos para viverem em harmonia 40.000,00           

1092
Recuperação e reaproveitamento área 
degradada Urbana

Recuperar a Area urbana para que possa ser 
totalmente aproveitavel 40.000,00           

z SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 704.000,00         z SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 704.000,00         
010301 Gabinente do Secretario  de Gestão e Controle 431.000,00         

2013
Manut. E Encargos c/  o Gabinete do Sec 
de Gestão e Controle

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, serviços de terceiros 
pessoas físicas e jurídicas, despesas com 
passagens e locomoção e outras necessárias 400.000,00         

2051 Manut. Encargos com a publicidade

Visa custear as despesas com a publicação de 
materiais alusivas aos trabalhos desenvolvidos  
pela administração, objetivando a conscientização 
popular sobre investimento público 10.000,00           

1156
Aquisição de Equip.e Mat. De Infomatica 
para a Sec. Gestão e Controle

Visa custear despesas com a aquisição de 
equipamento de informatica e material de consumo 
para a manutenção dos equipamento de 
informatica 1.000,00             

2225
Manutenção e Encargos com o Setor de 
Patrimonio

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, serviços de terceiros 
pessoas físicas e jurídicas, despesas com 
passagens e locomoção e outras necessárias 20.000,00           

010302 DIRETORIA  DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 163.000,00         
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2082
Manutenção e Enc. c/ Diretoria de 
Administração e Controle

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, serviços de terceiros 
pessoas físicas e jurídicas, despesas com 
passagens e locomoção e outras necessárias 160.000,00         

2050
Manutenção E Encargos com Capacitação 
de Recursos Humanos

Visa capacitar servidores para melhor atender os 
cidadãos 3.000,00             

010303 SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO 110.000,00         

2075
Manutenção e Encargos com a  Sec 
Adjunta  de Planejamento

Visa custear despesas com consultoria, serviços 
de terceiros, viagens, transporte aereo, despesa 110.000,00         

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 3.165.388,00      
010401 Gabinete do Secretario de Finanças 119.000,00         

2120
Manutenção e Encargos com o Gabinete 
da Secertaria de Finanças

Visa custear despesas com a  manutenção do 
gabinete, custear as despesas com pessoal e 
encargos, gestões, material de consumo, serv de 
terceiros 110.000,00         

1003
Aquisição de Equip. Móveis e utensilios 
para a Sec. Finanças

Visa a custear despesas com a aquisição de 
equipamentos, móveis e utensilio para o bom 
funcionamento da secretaria 1.000,00             

2135
Manutenção e Encargos com Capacitação 
de Servidores

Visa capacitar os servidores para melhor 
desenvolver suas funções 3.000,00             

2226 Manut. Encargos com a publicidade

Visa custear as despesas com a publicação de 
materiais alusivas aos trabalhos desenvolvidos  
pela administração, objetivando a conscientização 
popular sobre investimento público 5.000,00             

010402 DIRETORIA DE FINANÇAS 400.000,00         

2174 Manut. Encarc. c/a Diretoria de  Finanças

Visa custear as desp c/ pessoal e enc., gestões, 
material de consumo, serv. Terceiros pessoas 
fisica, entre outros serviços 70.000,00           2174 Manut. Encarc. c/a Diretoria de  Finanças fisica, entre outros serviços 70.000,00           

2017 Manut. E Enc. Com os serviços de tesouraria
Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
gestões, material de consumo, serv de terceiros 80.000,00           

2067 Manut.  e Encargos  c/ serviços de contabilidade

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
gestões, material de consumo, outros serviços 
Inerentes ao setor 250.000,00         

010403 DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 112.000,00         

2016
Manut. E Encargos c/ a Diretoria de 
compras e Almoxarifado

Visa custear as despesas com o funcionameno da 
Diretoria de Compras e Almoxarifado 110.000,00         

1010
Aquisição de equip. Móveis e Utensilios 
para Diretoria de Compras

Visa a custear despesas com a aquisição de 
equipamentos, móveis e utensilio para o bom 
funcionamento do setor 1.000,00             

1011

Modernização do Sistema de 
Processamento de Dados da Diretoria de 
Compras

Adquirir equipamentos de informática visando 
modernizar o setor 1.000,00             

010404 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO 120.000,00         

2055
Manut. Encarc. c/a Diretoria de  
Fiscalização Arrecadação de Tributos

Visa custear as desp c/ pessoal e enc., gestões, 
material de consumo, serv. Terceiros pessoas 
fisica jurídicas, desp c/ passagens e locomoção, 
Contrat. Por tempo determinado, consultoria e 
diaria 110.000,00         
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1053 Aquisição de Veiculo para Fiscalização
visa a aquisição de veiculo para melhorar o 
sistema de ficalização municipal 10.000,00           

010405 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO 600.000,00         

2175 Manut. Encarc. c/a Diretoria de  Tributação

Visa custear as desp c/ pessoal e enc., gestões, 
material de consumo, serv. Terceiros pessoas 
fisica de terceiros pessoa físicas e jurídica, diárias, 
passagens e locomoção, consultorias e etc. 600.000,00         

010406 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.814.388,00      

0004
Encargos c/ pagamento de sentenças 
Judiciais

Visa custear as despesas c/ pagamento de 
precatórios judiciais 300.000,00         

0002
Manut. Enc. Amortização refinanc. Div. 
Fundada

Visa custear as despesas c/ amortização dos juros, 
encargos e principal atualizado
do refinanciamento da divida fundada, contrato de 
parcelamento c/ Bco do Brasil 400.000,00         

0009
Amortização da divida c/ Estado de Mato 
Grosso - Sanemat

Amortizar divida contraida junto ao Estado de Mato 
Grosso quando da Municipalização 90.000,00           
dos serviços de água e esgoto no Município, conf. 
Lei autorizatia n.º 873/02 de 28/02/02

0010
Amortização da divida junto a REDE 
CEMAT S/A

Amortizar divida contraidas c/ a REDE CEMAT em 
razão de atraso no pagamento do 

fornecimento de energia eletrica nos logradouros 
publicos e em proprios municipais 320.000,00         

0012 Amortização da divida c/ a SANEMAT
Amortizar divida contraida junto a SANEMAT 
quando da Municipalização
dos serviços de água e esgoto no Município, conf. 
Lei autorizatia n.º 873/02 de 28/02/02 1.000,00             

0008 Amortização da Divida com o PREV-JACI
Visa custear as despesas c/ amortização dos juros, 
encargos e principal atualizado

da dívida fundada  com a Previdencia Municipal 210.000,00         

0005
Contribuição ao PASEP-
Prog.For.Pat.Ser.Público

Visa custear as despesas c/ pagamento de 
contribuições ao PASEP - Programa

de formação do patrimônio do servidor público 492.388,00         

0007 Encargos c/ inativos e pensionistas
Custear as despesas c/ pagamento de pensão 
especial mantida pela 
Administração direta estabelecida por imposição 1.000,00             

SECRETARIA MUN , EDUCAÇÃO , CULTURA, DESPORTO E LAZER 14.316.000,00       
Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 45.000,00               

2039
Manutenção E Encargos com Capacitação de 
Recursos Humanos

Visa capacitar os servidores para melhor desenvolver 
suas funções 25.000,00               

2046
Manutenção e Encargos com o Gabinete da 
Secretaria de Educação Visa Custear as despesas necessaria para o Setor 20.000,00               

10503 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.960.669,00      

2045 Manut. E encargos c/ promoção de eventos
Visa custear as despesas com os eventos ligados 
a educação no município 10.000,00           

2070 Manut. Encargos com a publicidade
Visa custear as despesas com a publicação de 
materiais alusivas aos trabalhos 
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 desenvolvidos pela educação, objetivando a 
conscientização popular sobre a Educação 30.719,00           

2107
Manutenção e Encargos com PDDE 
Municipal

Custear as despesas com pequenos reparos nas 
Escolas Municipais. 200.000,00         

2021
Manut. Encargos Departamento de 
Educação 

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias,  despesas
passagens e locomoção, serviços de terceiros a 

tempo com determinado e outros necessários ao 
bom funcionamento da Rede Municipal de ensino 2.800.000,00      

1043 Aquisição de equipamentos didáticos

Visa Adquirir equipamentos (antenas digitais, 
video, dvd, retro projetor, data show entre outros) 
para suporte dos profissionais para uma melhor 
qualidade nas aulas ministradas. 21.000,00           

2035
Manutenção e encargos com a Educação 
Basica

material de consumo, serviços de terceiros e 
encargos, contratação de mão de obra pôr tempo 
determinado, e outros enc. Para a Educação 20.000,00           

2059 Transporte escolar 
Visa atender os alunos municipais por meio do 
transporte Escolar 1.260.000,00      

1032
Construção de quadras esportivas nas 
Unidades 

construir quadras esportivas nas escolas da rede 
municipal  de ensino,objetivando melhor 
atendimento ao educando nas atividades físicas e 
escolares 100.000,00         

Escolares

2031
Transferencia de Recursos as UMEI - 
PDDE

Visa custear as despesas com aquisição  de 
material e pequenos reparos nas UMEI 100.000,00         

1020
Aquisição móveis e utens. P/ Educação 
Basico

Aquisição de móveis, equipamentos que possam 
melhorar o atendimento, ampliando a assist. a 
Educação Basica 10.000,00           

1082
Aquisição de Equipamentos e Material para 
Bibliotecas nas Unidades Escolares

Visa custear despesas com a compra de material 
(mesas, armários, cadeiras, livros didáticos) e 
equipamentos que venham proporcionar ao aluno 
da rede municipal de ensino melhor aprendizado e 
cultura. 10.000,00           1082 Bibliotecas nas Unidades Escolares cultura. 10.000,00           

1126
Aquisição de Acervo para a Bibliotecas nas 
Unidades

Visa adquirir livros bibliograficos para melhorar os 
conhecimentos e aprendizado dos alunos da rede 
municipal. 1.000,00             

1253
Construção de Centro Vocacional 
Tecnologico

Visa implantar no municipio um núcleo do Instituto 
de Federal de Mo Grosso - IFMT 180.000,00         

1037
Aquisição de Acervo bibliografico para a 
Biblioteca Municipal

Visa adquirir livros bibliograficos para melhorar os 
conhecimentos e aprendizado dos frequentadores 
da biblioteca municipal 1.000,00             

2163 Manutenção da Cozinha Municipal
visa custear despesas com alimentação para 
Ensino Fundamental e Infantil 710.000,00         

1113
Implantação e Implementação de Hortas 
nas Unidades Escolares

Visa oferecer produtos de hortalicas com custo 
zero e melhor qualidade na alimentação aos 
alunos da Rede Publica 5.000,00             

2176
Manutenção e Encargos com a 
Alfabetização de Adultos

 Visa  oportunizar as pessoas que na infancia e 
juventude não tiveram oportunidade  de frequentar 
escolas a se integrarem no facinante munda da 
leitura 5.000,00             



METAS E PRIORIDADES 2013

2132
Manutenção de Curso Pre Vestibular no 
Municipio

 Visa  oferecer cursinhos preparatorios 
oportunizando os jovens ao ingresso nas 
faculdades 5.000,00             

2064 Manutenção e Encargos com as UMEI

Custear as despesas com a manutenção das 
Unidades Municipal de Educação Infantil no 
município, proporcionando condições para que as 
mães possam trabalhar r consequentemente 2.000.000,00      

1040
Aquisição de Veiculos para Transporte 
Escolar

Visa adquirir veiculo para a Secretaria de 
Educação para melhor atender a demanda de 
alunos 200.000,00         

1179
Adaptação da Infra Estrutura das Unidades 
Escolares 

Visa custear despesas com a adaptação e 
estruturação das unidades escolares para melhor 
acesso dos aluno 10.000,00           

2210
Transporte de Alunos a Cursos 
Profissinalizantes e Superior

Visa custear despesas de transporte para alunos 
que se deslocam a outras cidades para fazerem 
seus cursos profissionalizantes e de nivel superior 81.950,00           

1033 Construção de Creche 50.000,00           

1285 Construção de Escola Modelo

visa a construção de colegio modelo, em parceria 
com o estado, para atender aos alunos da Cidade 
Baixa 50.000,00           

1286 Aquisição de Veiculos

Visa adquirir veiculo para a Secretaria de 
Educação para ser utilizado nos trabalhos 
desenvolvidos 30.000,00           

2170
Manutenção e Encargos com Programa 
Brasil Alfabetizado Visa manter o Programa Brasil Alfabetizado 20.000,00           

2169
Manutenção e Encargos com Programas 
Socio Educativos

Visa Mater os programas socios educativos, tais 
como: Projeto Aplauso 50.000,00           

010504
DEPARTAMENTO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 100.000,00         

Reforma e/ou Ampliação das Escolas 
Visa a reforma ou ampliação das escolas 
municipais, que durante o ano sobre muitos 

1181
Reforma e/ou Ampliação das Escolas 
Municipais

municipais, que durante o ano sobre muitos 
desgastes na sua conservação 100.000,00         

010505
FUNDO  DE DESENVOLVIMENTO E 
VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA 4.959.331,00      

2026 Manut. E encargos c/ o FUNDEB 60%
Visa custear as despesas c/ pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, despesas
contratos por tempo determinado e outros 
necessários ao cumprimento da ação. 3.450.000,00      

2027 Manut. E encargos c/ o FUNDEB 40%
Visa custear as despesas c/ pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, despesas

contratos por tempo determinado e outros 
necessários ao cumprimento da ação. 1.309.331,00      

1047
Construção e Ampliação de Unidades 
Escolares 

Construção e ampliação de Unidades Escolares, 
visando aumentar a oferta de vagas no

ensino fundamental e garantindo acesso aos 
portadores de deficiência e equip. segurança 100.000,00         
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1182
Reforma e/ou Ampliação das UMEI 
Municipais

Visa a reforma ou ampliação das crechs 
municipais, que durante o ano sobre muitos 
desgastes na sua conservação 100.000,00         

010506
FUNDO MUNICIPAL DO SALÁRIO 
EDUCAÇÃO 10.000,00           

2036
Manut. E encargos c/ o FUNDO MUN. 
SALÁRIO EDUCAÇÃO

Visa custear as despesas com material de 
consumo, transporte, serviços de terceiros de 
pessoas físicas, contratos por tempo determinado 
e outros necesarios ao cumprimento da ação. 5.000,00             

2037
Manut. E encarg. Transp. Escolar Fund. 
Mun. Salário Educação

Visa custear despesas com transporte escolar, de 
no mínimo 10% do total das tranferencias

do estado referente ao salário educação em 
cumprimento a dispositivo legal 5.000,00             

010507 DIRETORIA DE CULTURA 251.000,00         

2124 Manutenção e encargos c/ a CULTURA
Visa custear despesas c/o desenvolvimento 
artistico no Municpio 100.000,00         

2173 Promoção de  Eventos Culturais
 Visa custear as despesas com eventos culturais 
visando manter viva as chamas da cultura popular 140.000,00         

2087 Promoção de Oficinas de Cultura

Visa custear e manter oficinas de cultura, tais 
como. Teatro, dança, artesanato, Ffanfarra, banda 
municipal, e coral, entre outros 6.000,00             

1149
Aquisição de Móveis e Equipamentos para 
o Dep.Cultura

Visa promover no setor de cultura material 
necessario para o bom andamento dos serviços 5.000,00             

010508 DIRETORIA DE  ESPORTE 990.000,00         

Apoio ao desporto amador ou profissional no 
município, uma vez que essas categorias 

2022 Apoio ao Desporto no Município
município, uma vez que essas categorias 
promovem 40.000,00           

a divulgação do município a nível estadual e 
nacional contribuindo p/ desenvolvimento do 
municipio

2069 Manut. Enc. C/ esporte na terceira idade
Custear as despesas com esporte e lazer na 
terceira idade, visando uma vida mais saudavel 5.000,00             

2182 Manutenção e Encargos com o Estadio Municipal

Visa  custear as desp.  de  manut. do  Estadio 
Municipal  buscando o incentivos a pratica do 
esporte 30.000,00           

2090 Realização de Esportes Radicais
Visa custear despesas com Esportes Radicais 
realizadas periodicamente no Município. 20.000,00           

2041 Manutenção encargos c/ Depto de Desporto
Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, despesas com passagens e locomoção, serviços 

contratos por tempo determinado e outros 
necessários ao cumprimento da ação. 270.000,00         

1050 Melhoria na Infra-Estrutura no Estádio MunicipalVisa Estruturar o Estadio Municipal objetivando a 20.000,00           

1111
Construção de Centro de Convenções, 
Esporte e Lazer

Construir Centro de Convenções,  Esportes  e 
lazer no Bairro Planalto, ampliando a area de lazer 
e de convenções  comunidade Jaciarense. 400.000,00         
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1172
Aquisição de Utens. Moveis e Equip. para 
o Dep. Esportes

Visa adquirir moves e equipamento e utensilio para 
melhor atender os usuario do departamento 105.000,00         

1018 Construções de Centro de Lazer
Construir espaços de lazer nas praças  do Mun. p/ 
oportunizar locais praticas esportes Lazer 20.000,00           

1271 Construção de Quadras Esportivas

visa implantar nos bairros quadras esportivas, 
dotada de toda infraestrutura para atender aos 
moradores 50.000,00           

1239 Construção de Academias ao Ar Livre
Visa implantar acedemias para melhorar a vida do 
cidadão 30.000,00           

SECRETARIA MUNICIPAL DE DE INFRA-ESTRUTURA 9.808.301,00      
010601 Gabinete da Secretaria de Infra-estrutura 271.000,00         

2034 Manut. E Enc. C/ Gab. Sec.  De Infra-estrutura

Visa custear as desp c/ pessoal e encargos, 
gestões, material de consumo, serv terceiros 
pessoas

 físicas e jurídicas, desp c passagens e locom, 
contrat por tempo determinado, consultorias diárias 220.000,00         

1031
Aquisição de Maquinario para a Sec. Infra 
Estrutura

Visa adquirir novos maquinario para a secretaria, 
para melhor atender os serviços prestados 10.000,00           

1100
Aquisição de Moveis e Utensilios p/ sec. 
Infra Estrutura

Custear despesas com compra de equipamentos 
para o bom andamento da secretaria 1.000,00             

2216 Manutenção e Encargos com Publicidade
Visa a divulgação de ações desenvolvidas pela 
secretaria 10.000,00           

1130
Aquisição de Veiculos para a Sec. Infra 
Estrutura

Visa aquisição de veiculo para suporte nos 
trabalhos desenvolvidos 30.000,00           

010602 DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 1.679.000,00      

1045
Construção e substituição de Rede de 
Abastecimento de água

Ampliação a rede de abastecimento de água na 
zona urbana, bem como substituir as existentes de 
aliandro visando atingir maior número de 30.000,00           

1048
Ampliação e melhoramento sistema de 
abastecimento de  Água

Visa custear as despesas com ampliação da rede 
de abastecimento de água no municipio

e aquisição de equipamentos para que se possa e aquisição de equipamentos para que se possa 
obter mais qualidade no Produto Oferecido. 40.000,00           

2054 Manut. E Encargos com o DAE/JAC
Visa custear as despesas de manutenção das 
atividades do DAE/JAC e implementação de ação
de florestação melhorando assim a qualidade da 
água fornecida a população 1.600.000,00      

1069 Aquisição de Equipamentos para DAE
Equipar o departamento objetivando melhor 
atendimento e qualidade nos serviços prestados 1.000,00             

1088
Aquisição de equipamentos para Poços 
Artesianos

Visa adquirir equipamentos para uso nos 04 Poços 
Artesianos do Municipio. 1.000,00             

1155 Perfuração de Poço Artesiano 
visa custear despesas com a perfuração de Poço 
Artesiano no Municipio e Distrito 2.000,00             

2153 Manutenção do Poços Artesianos
Visa pagar despesa com a manutenção dos poços 
artesianos 1.000,00             

2223 Manutenção e Encargos com Publicidade
Visa a divulgação de ações desenvolvidas pelo 
setor 4.000,00             
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010603 DIRETORIA DE URBANISMO E PRÉDIOS PUBLICOS 3.045.000,00      

2047
Manut. E Enc. C/ o Depto de Urbanismo e 
Predios Publicos

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
gestões, material de consumo, diarias, desp. c/

minado, contrato de terceirização, ocação de mão 
de obra e outras necessário para atingir metas 1.700.000,00      

2140 Recuperação de Praças Publica
Visa recuperar as praças do Municio, 
proporcionando mais lazer a comunidade e beleza 5.000,00             

2056 Manut. Enc. Com a Iluminação Pública
Custear as despesas com a iluminação de ruas, 
avenidas, praças e parques do

município visando a maior segurança da 
população 500.000,00         

2077
Manut.e Enc. C/ serviços de conservaçao e 
limpeza pública

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, desp. c/ passagens e 
locomoção, contratação por tempo determinado, , 
locação mao de obra, contr. Terceirizados e outro 800.000,00         

1097
Construção de iluminação Publica em 
Lougradouros Municipais

Visa ampliar a rede de iluminação publica na 
cidade 20.000,00           

1261 Reforma e Ampliação dos locais de lazer nos Bairros

visa reformar os locais existentes nos bairro que 
são utilizados para lazer, tais como: campo de 
futebol, quadra esportivas, praças, etc 20.000,00           

010604 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 2.702.301,00      

2076
Manutenção e Encargos com ruas e 
Avenidas não Pavimentadas

Visa custear despesas com a conservação de vias 
urbanas não pavimentadas 10.000,00           

2058
Recuperação de Ruas e Avenidas 
Pavimentadas

Visa custear despesas com vias urbanas 
pavimentadas, com oporação tapa buraco, 
recapeamento, entre outros serviços 200.000,00         

1201 Construção de Praças nos Bairros. Visa Modernizar os bairros 10.000,00           

1128 Construção de Pontes 
visa construção de pontes para atendimento ao 
produtor rural 10.000,00           

1065 Construção e melhoramento de Passeios Públicos

Construir calçadas em ruas e avenidas 
proporcionando maior segurança e comodidade 
aos pedestre 20.000,00           

2071 Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região Sul
Visa mater o Consórcio Intermunicipal da Região 
Sul do Estado 30.000,00           

2068 Manut. E Enc. C/ Departamento de Obras e Serviços Publicos
Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
gestões, material de consumo, diarias, despesa

c/ passagens e locomoção, serviços de terceiros, 
pessoas fisicas e juridicas, contratos por tempo

determinado, contrato de terceirização, locação de 
mao de obra e outras necessario p/atingir meta 2.100.000,00      

2062 Manut. Encargos c/ conservação estradas vicinais
Manter as estradas vicinais do município em 
perfeitas condições de trafegabilidade visando
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maior conforto ao produtor rural e as melhores 
condições para escoar a produtividade 10.000,00           

1133 Reforma de Pontes

Visa reformar as pontes do Municipio e Distrito de 
Selma, visando maior eficiencia no transporte da 
produção. 10.000,00           

1219
Pavimentação, Const.Guias, Sargetas 
Drenagem no B. Santo Antonio

Pavimentação asfáltica, construção de guias,  
sarjetas  e Drenagens nas ruas do bairro Santo 
Antonio 100.000,00         

1226
Pavimentação, Const. Guias, Sargetas e 
Drenagem nos bairros

Pavimentação asfáltica, construção de guias,  
sarjetas  e Drenagens nas ruas    e Avenidas  nas 
Regioes Norte e Sul  da  Sede do Municipio 82.301,00           

1227
Pavimentação, Const.Guias, Sargetas 
Drenagem no Jardim Clementina

Pavimentação asfáltica, construção de guias,  
sarjetas  e Drenagens nas ruas do Jardim 
Clementina 50.000,00           

1228
Pavimentação, Const.Guias, Sargetas 
Drenagem no B. Elias Domingos

Pavimentação asfáltica, construção de guias,  
sarjetas  e Drenagens nas ruas do Bairo Elias 
Domingos 50.000,00           

1263 Construção de Pontos de Onibus

Visa construção de pontos apropriados para os 
alunos pegarem o onibus para irem para as 
escolas 20.000,00           

010605 DEPARTAMENTO  MUN DE TRANSITO E TRANSP RODOVIARIO 2.111.000,00      

1090
Ampliação, Reestruração e Modernização 
da Br 364

Visa custear despesas com a melhoria da 
travessia urbana no municipio 2.050.000,00      

2088 Manutenção e Encargos com Depto. De Transito
Organização do Transito nas vias urbanas Mun., 
buscando maior segurança p/ população 40.000,00           

1096 Aquisição de Equipamentos p/ Depto de Transito
Visa aquisição de equipamentos necessários ao 
bom funcionamento do DEMTRAN 1.000,00             

1089 Instalaçao de sinalizaçao de transito
Tornar as vias publicas sinalizadas, facilitando do 
trafego urbano 5.000,00             

1264 Instalação de Placa de Identificação de ruas e avenidas
visa prover as vias urbanas do municipio de 
identificação, garantindo melhor localização 5.000,00             1264 Instalação de Placa de Identificação de ruas e avenidasidentificação, garantindo melhor localização 5.000,00             

1265 Melhoria nos estacionamentos da cidade
visa melhorar os locais de estacionamento, haja 
vista a grande demanda 10.000,00           

SECRETARIA MUNICIPAL DE  GOVERNO 451.000,00         
010701 Gabinete da Secretaria  Municipal de Governo 451.000,00         

2155 Manut. E Enc. C/ Gab.  Da Secretaria de Governo

Visa custear as desp c/ pessoal e encargos, 
gestões, material de consumo, serv terceiros 
pessoas 270.000,00         

2024 Manutençao e encargos com publicidade
Visa divulgar as materias e os trabalhos 
produzidos pelo executivo. 70.000,00           

2133 Manut. E Enc. C/ Depart. Comunicação e Eventos  

Visa custear as desp c/ pessoal e encargos, 
gestões, material de consumo, serv terceiros 
pessoas  físicas e jurídicas, desp c passagens e 
locom, contrat por tempo determinado, consultorias 
diárias 110.000,00         

1160
Aquisição de Equip. e Mat. Informatica 
para a Sec. Governo

Visa a aquisição de equipamentos de informatica e 
materia de consumo para a manutenção do 
sistema de informatica 1.000,00             

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 12.034.000,00    
010803 Gabinete da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente 66.000,00           
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2040
Manutenção E Encargos com Capacitação 
de Recursos Humanos

Capacitar servidores para melhor desenvolver 
suas funções 5.000,00             

2025
Manutenção e encargos c/ Gab.  da  
Secretaria Saúde

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, desp. com 10.000,00           

2184 Fortalecimento ao Controle Social
Visa custear despesas para fortalecer o Controle 
Social da Saúde com diárias, passagens, 10.000,00           

1165
Aquisição de Equip. e Mat. de Informática para 
Séc. Saúde

Visa adquirir equipamentos de informatica e 
materiais de consumo para a manutenção de seu 
sistema de infomatica 1.000,00             

2204 Manutenção e Encargos com Publicidade
de Secretaria, com suas campanhas preventivas, 
entre outras 5.000,00             

1266 Aquisição de Veiculo visa adquirir veiculo para suporte do setor 35.000,00           
010801 Fundo Municipal da Saude 11.776.000,00    

2023 Manut. E encargos c/ o FUNDO MUN. DE SAÚDE

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, desp. com 
passagens e locomoção, serviços de terceiros 
pessoas físicas e jurídicas, contratos por tempo 
determinado e outros necessários ao cumprimento 1.850.000,00      

2092 Manut. Enc. Com Laboratório Clinico
Realizar serviços de exames e analise clinicas de 
todas os niveis de patologias 230.000,00         

2094 Manut. E Enc. Com Programa de Agentes Comunitarios de Saúde
Visa garantir o atendimento domiciliar às familias 
fazendo e coletando informações necessárias

PACS - ao atendimento e prevençao de doenças. 850.000,00         

2111 Manut. Encargos c/ a Saude Bucal

Fortalecer as orientações sobre alimentção, 
higiene bucal e aplicação de procedimentos 
basicos 

odontologicos 520.000,00         

2091 Manut. Enc. Programa Saúde da Familia - PSF
Garantir operacionalidade da capacidade instalada 
dos serviços de saúde a resolutividade dos

atendimentos, a gratuidade ao usuário, de acordo 
com as necessidades da população. 2.200.000,00      com as necessidades da população. 2.200.000,00      

1006 Ampliação de Unidades de saúde
Ampliar  as Unidade  de Saúde da Familia, dando 
maior comodidade e melhor

atendimento e assistencia medica a comunidade 20.000,00           

1002 Aquisição de  equipamentos e móveis

Visa  adquirir equipamentos para melhor 
atendimento à população, bem como informatizar 
PSF'S 10.000,00           

1071 Reforma de Unidades de saúde

Reformar  as Unidade  de Saúde da Familia, 
proporcionando melhor atendimento e assist. 
medica a comunidade 20.000,00           

1005 Aquisição de Kits Sanitários Promover a população de Jaciara 5.000,00             

2099
Manut. Encargos do Centro de 
atendimento Psicossocial - CAPS

Assegurar tratamento preventivo através de 
orientação familiar e fazer acompanhamento no 
tratametno de dependentes quimicos 90.000,00           

2112 Manutenção e encargos com o Hospital Municipal

Garantir ações e serviços de saúde de 
atendimento de primeiros socorros e emergencial a 
população 3.800.000,00      

2080
Manutenção e encargos com o Consorcio 
Intermunicipal de Saúde

Transferir recursos mensalmente ao Consorcio 
Intermunicipal de Saúde, visando um melhor
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atendimento  aos municipes fora do municipio. 620.000,00         
2207 Manutenção com SAMU Visa custear despesas com SAMU. 210.000,00         

1176 Aquisição de equipamentos hospitalares
Adquiri equipamentos hospitalres para o hospital 
municipal. 15.000,00           

2183 Manut. Encargos c/ a unidade de Fisioterapia

Garantir o atendiemento individual ou em grupos à 
comunidade de serviços de reabilitação aos 
usuarios do SUS 185.000,00         

1068 Aquisição de equipamentos para Fisioterapia

Visa adquirir equipamentos  e informatizar a 
Fisioterapia para melhorar o atendimento e suas 
ações 5.000,00             

2093 Manut. Enc. Com o Banco de Sangue
Garantir a realização de testes, armazenagem, 
coleta bem como exportação de sangue nomunicipio e na região, fortalecendo as ações de 
saúde. 160.000,00         

2101 Aquisição de medicamentos da Farmacia Basica
Desenvolver um conjunto de atividades destinadas 
a permitir o acesso  da população aos 10.000,00           

2192
Manut. Enc. Na aquisição de 
medicamentos  Hospitalar

Custear despesas com aquisição de 
medicamentos para Manutenção do hospital 
Municipal 80.000,00           

2193 Manut. Enc. Com  a Distribuição de medicamentos 
Assistir a populção com a distribuição de 
medicamentos gratuitos quando prescritos por 230.000,00         

1231 Construção de PSF 25.000,00           

2102 Manutenção e encargos c/ a Vigilância Sanitária
Garantir ações capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos a saude, de intervir nos problemas 

sanitários no meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prest. De serv. De saúde. 90.000,00           

2096 Manut. Encargos Vigilância Epidemiolgicas
Assegurar estudos das ocorrencias e a distribuição 
das doenças e das causas de morte, para 

orientar o trabalho de prevenção e controle por 
parte dos órgãos da saúde publ., garantir eliminar
prob. De riscos sanitarios , no meio amb. Prod. E 
cir 300.000,00         cir

1251 Reforma do Hospital Municipal 20.000,00           

2078 Implementação de Horta de Plantas Medicinais
Visa incentivar o tratamento auxiliar com plantas 
medicinais 5.000,00             

1273 Distribuição de Kits Sanitários para a Zona Rural

Visa distribuir kits sanitarios, compostos por vaso 
saniario, pia, caixa d'agua, encamamento e 
alvenaria para os moradores da zona rural que não 
possui local adequado 5.000,00             

1276 Informatização dos PSF
Visa promover os PSF de computadores e 
equipamentos capazes de g 20.000,00           

2234
Manutenção e encargos c/ a Unidade de 
Saúde da Mulher Visa Garantir a Manutenção do Programa 70.000,00           

2235 Manutenção e encargos com o NASF Visa Garantir a Manutenção do Programa 80.000,00           

2236 Manutenção e encargos com o CIAAS/CTA Visa Garantir a Manutenção do Programa 16.000,00           

2237
Manutenção e encargos com o 
PROGRAMA PARTICIPA SUS Visa Garantir a Manutenção do Programa 5.000,00             

2238
Manutenção e encargos com o 
PROGRAMA PLANEJA SUS Visa Garantir a Manutenção do Programa 5.000,00             

2239
Manutenção e encargos com o 
PROGRAMA HUMANIZA SUS Visa Garantir a Manutenção do Programa 5.000,00             

2168
Manutenção e Encargos com o Programa 
Saúde na Escola Visa Garantir a Manutenção do Programa 20.000,00           

300.000,00         



METAS E PRIORIDADES 2013

010802 SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE 192.000,00         

2028
Manutenção e Encargos com a 
Sec.Adjunta de Meio Ambiente

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, desp. com 
passagens e locomoção, serviços de terceiros 
pessoas físicas e jurídicas, contratos por tempo 
determinado e outros necessários ao cumprimento 
da açao, 130.000,00         

1081 Construçao de aterro sanitário
Visa construir aterro sanitário para destinaçao final 
de lixo urbano e hospitalar 30.000,00           

1184
Aquisição de Móveis e Utensilios para Sec. 
Adjunta de Meio Ambiente

Visa aquisição de móveis , tais como mesa, 
cadeira, arquivos, entre outro utensilios para o bom 
andamento da Secretaria 1.000,00             

2217
Manutenção e Encargos com a Coleta 
Seletiva de Lixo

Visa custear as despesas geradas pela coleta 
seletiva de lixo no municipio 20.000,00           

1242
Aquisição de equipamentos para o Meio 
Ambiente

Visa adquirir equipamento para controle da 
preservação do meio ambiente 1.000,00             

2215 Manutenção e Encargos com Publicidade
Visa custear despesas geradas com a publicidade 
de preservação do meio ambiente 10.000,00           

SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.456.000,00      
010901 GABINETE DA SECRETERIA  DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 559.000,00         

2136
Manut e Enc com o Gab da Sec de 
Desenvolvimento Economico

Custear as despesas  necessarios ao 
funionamento do Gabinete da Secretaria 270.000,00         

1161
Aquisição de Equip. e Mat. De Informatica 
para a Sec. Desenvolvimento Economico

Visa Aquisição de equipamentos de informatica e 
material de consumo para a manutenção de seu 
sistema de informatica 5.000,00             

1230
Aquisição e Implantação de Area para o 
Distrito Industrial

Visa a aquisição de novas areas e a implantação 
de estrutura para o Distrito Industrial 50.000,00           

Confecção de Material de Divulgação do 
Visa a pagamento de despesas geradas por 
confecção de material digugando o potencial do 

2297
Confecção de Material de Divulgação do 
Município

confecção de material digugando o potencial do 
municipio 1.000,00             

2298
Manutenção e Encargos com a Incubadora de 
Empresas

Visa a manutenção com a incubadora que recebe 
empresas no municipio por um determinado tempo 10.000,00           

2139
Manutenção E Encargos com  Capacitação de 
Servidores

Visa a capaciatação de servidores para melhor 
desenvolver suas funções 3.000,00             

1252 Aquisição de Imóveis Visa Aquisição de Imóveis para o Distrito Industrial 200.000,00         

2212 Manutenção e Encargos com Publicidade
Visa a divulgação de ações desenvolvidas pelo 
setor 20.000,00           

010902 SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO 692.000,00         

2029
Manut. E Encargos c/ a Secretaria  Adjunta 
de Turismo

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias despesas 

com passagens e locomoção, serviços de terceiros 
pessoas físicas e jurídicas, contratos 70.000,00           

1056
Aquisição de Equip. e Móveis para Séc. 
Adj. Turismo

Visa a aquisição de móveis e equipamentos para a 
sec. Adj de Turismo para o melhor atendimento ao 
usuario 1.000,00             

1059
Construção de Infra- Estrutura nos Pontos 
Turísticos

Visa estrutura diversos pontos turisticos para 
melhor atendimento ao turista 400.000,00         



METAS E PRIORIDADES 2013

1166 Sinalização Turística
Visa sinalizar as vias de acesso e ruas da cidade 
informando os pontos turisticos do municipio 1.000,00             

1237 Construção de Pórtico
Visa a costrução de porticos no municipio para 
melhorar o aspecto da paisagem do municipio 10.000,00           

2030
Manut. E encargos c/ FUNDO MUNICIPAL 
DO TURISMO

Visa custear despesas com manutenção, material 
de consumo, diárias, passagense locomoção, serviços de terceiros com pessoas 
tempo determinado, consultoria e outros 
necessários ao cumprimento da ação 100.000,00         

2100
Manut. E encargos c/ promoção de eventos 
turísticos

Visa custear as despesas com material de 
divulgaçãol aos eventos ligados ao Turismo bem 100.000,00         

2105 Manut. Encargos com a publicidade
Visa custear as despesas com a publicação de 
materiais alusivas aos trabalhos 

desenvolvidos no turismo, objetivando a  
conscientização dos eventos realizados 10.000,00           

09.04 SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA 205.000,00         Custear as despesas com o Gabinete do 

2145
Manutenção e Enc.com a Secr Adjunta de 
Agricultura

uma política de aumento da oferta de produtos no 
comércio municipal 90.000,00           

2033
Manut. E Encargos c/ incentivo ao Desenv. 
Rural

Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
material de consumo, diárias, despesas

por tempo determinado e outros necessários ao 
cumprimento da ação. 10.000,00           

2116
Manutenção e Encargos com o  Viveiros de 
mudas

visa a manutenção com viveiros de plantas nativas 
e plantas exóticas  para reflorestamento do 40.000,00           

2191
Fortalecimento e incentivo ao 
hortifrutigranjeiro 

Visa custear as despesas para a produção agricola 
familiar, proporcionado mais saude

e mais emprego, e maior oferta dos produtos 
agricola. 1.000,00             
Visa custear despesas com incetivo ao 

2196 Incentivo a Pisicultura

Visa custear despesas com incetivo ao 
desenvolvimento da cultura de psicultura no 
municipio 2.000,00             

2129 Desenvolvimento da Agricultura Familiar

Incentivar a agricultura, proprocionando aos 
agricultores maior rentabilidade e condiçoes de 
vida 1.000,00             

2208
Manutenção e Encargos com Assistência 
Técnica e Expansão Rural

Custera despesas com assistencia ao produtor 
rural 3.000,00             

1233
Construção de Conjunto de Irrigação no 
Distrito de Celma 

Construção de sistema de irrigação no Distrito de 
Celma para atender ao produtores do local 3.000,00             

1232
Aquisição de Patrulha Mecanizada para 
Agropecuaria.

visa adiquirir patrulhas, tais como: tratores, grade, 
colhedeiras, entre outras para aumento da cultura 
agricola 10.000,00           

2213
Manutenção e Encargos com Programa de 
Gradiação

visa apoiar a agricultura familiar com o preparo de 
solo para o plantio 2.000,00             

2118
Manutenção e Encargos com o Progama 
Balde Cheio

Incentivar o desenvolvimento da bacia leiteira com 
a distribuição de Sêmem e ensirminação 1.000,00             
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2224 Manutenção do Programa Luz para Todos Dar assistencia ao produtor sem energia eletrica 2.000,00             

2214 Manutenção e Encargos com o S.I.M
Visa dar todo o apoio para a continuidade do 
Sistema de Inspenção Municipal 5.000,00             

2218
Manutenção do Programa de Incentivo a 
Agroindustria

visa o incentivo na instalação de agroindustria no 
municipio 1.000,00             

2219 Manutenção e Encargos com Publicidade
Visa a divulgação de ações desenvolvidas pelo 
setor 2.000,00             

1278 Aquisição de veiculo visa adquirir veiculo para suporte do setos 20.000,00           

1234 Implantação de Parque de Exposição
Visa reemplantar no municipio o Parque de 
Exposição 10.000,00           

2209 Incentivo a Apicultura
Visa o apoio ao pequeno produtor na instalação da 
produção do mel de abelha 2.000,00             

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL 2.025.000,00      
0101001GAB DA SECR MUNICIPLA DE GESTÃO SOCIAL 150.000,00         

2103
Manut e Enc com o Gab da Secretaria de 
Gestão Social

Visa custear as despesas atender as necessidades 
do gabinte da Secretaria 150.000,00         

10.02 UNIDADE DO SINE. 40.000,00           

2126 Mant e Enc com a Unidade do SINE
Visa custear as despesas atender as necessidades 
da unidade              40.000,00           

10.03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.604.000,00      

2141
Manutenção E Encargos com  Capacitação 
de Servidores

Visa a capaciatação de servidores para melhor 
desenvolver suas funções 5.000,00             

2008
Transf.Finan.Ent.Assist.de Amparo ao 
idoso

Visa garantir a transferencia de recursos so Poder 
Publico Municipal a intituiçao 

social sem fins lucrativo, denominada "Abrigo 
Sombra da Acacia" 12.000,00           

1013
Aquisição de Equip. e Mat. de Informática 
p/Séc Gestão Social

Visa adquirir equipamentos de informatica e 
material de consumo para os mesmos 2.000,00             

2104 Manut. E enc. c/ Conselhos Municipais
Custear as desp. c/ desloc. de conselheiros e 
promoção de eventos  necessarios 5.000,00             2104 Manut. E enc. c/ Conselhos Municipais promoção de eventos  necessarios 5.000,00             

2188
Manutenção da Casa de 
Passagem/Albergue

Visa custear as despesas com o albergue casa da 
Esperança. 15.000,00           

2189 Manutenção  das Conferencia Municipais
Visa custear despesas com as Conferencias da 
Assistencia Social. 5.000,00             

2190
Manutenção do Centro de Referencia 
Especializado em Assist. Social - CREAS

Visa manter o CREAS, proporcionando ao cidadão 
maior agilidade nas  informação da Assist. Social 170.000,00         

2015
Manut. E Encargos c/ Fundo Mun. Assist. 
Social

Visa custear as despesas de pessoal e encargos, 
material de consumo, serviços 

de terceiros e encargos e outras despesas 
correntes necessárias 448.000,00         

2154
Manutenção de Encargos com o lar 
Recanto Feliz.

Visa Custear despesas em geral, com as crianças 
que usam o lar 110.000,00         

1216
Aquisição de Móveis e Equipamentos para 
o CRAS

Visa adquirir novo equipamento e móveis para o 
Centro de Referanica em Assistenica Social 1.000,00             

2019 Manut. E Encargos com o Projeto Conviver
Visa custear as despesas de pessoal e encargos, 
material de consumo, serviços 
de terceiros pessoa física e jurídica, e outras 100.000,00         
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2115
Manutenção e enc. Com o Programa ASEF 
- Assist. Especial a Familia

Visa custear despensas com material de consumo 
para atendimento as familias carentes. 1.000,00             

2162
Manutenção com Programa para Pessoas 
Portadoras de Deficiencias

Visa custear despesas com transferencia de 
recursos para Pestalozzi 10.000,00           

2018

Transferência Financeira Entidades de 
Amparo ao Portador de Necessidade 
Especial

Visa garantir os repasses do poder público 
municipal a entidades sem fins lucrativos voltadas 
para o atendimento a criança e o adolescente 
portador de necessidades especiais 30.000,00           

2197
Manutenção e Encargos Centro de 
Referencia Assistência Social - CRAS custear despesas para o funcionamento do CRAS 150.000,00         

2012
Manutenção e Encargos com a Secretaria 
Mun. De Gestão Social

Visa custear as despesas de pessoal e encargos, 
material de consumo, passagens e despesas 
locomoção contratação por tempo determinado, 
outros serviços de terceiros pessoa fisica e juridica

serviços de consultoria, diárias, e outras despesas 
necessarias as atividades 400.000,00         

2084 Manutençao e encargos com publicidade
Visa divulgar as materias e os trabalhos 
produzidos pelo executivo. 10.000,00           

2123
Manutenção e Encargos com Beneficios 
Eventuais - LOAS

Visa custear despesas  que destina ao 
atendimento de necessidades de Pessoas em Atendimento aos Idosos, Catadores de Papel, 
Programas Habitacionais e programa de 15.000,00           

1215 Construção de Centro de Apoio ao Idoso
Visa custear despesas com a construção de um 
centro para apoio ao idoso do municipio 50.000,00           

2195 Manutenção do Renda Cidadã

Visa custear despesas com liberação de recursos 
para familias com alunos na rede municipal, 
proporcionando mais dignidade as pessoas 
emestado de vulnerabilidade social. 25.000,00           

1283
Reforma e Ampliação de Centros 
Comunitários

visa reformar e se necessários ampliar dos centros 
comunitários existentes, visando um local 
apropriado para a comunidade 10.000,00           

1284 Aquisição de veiculo visa aquisição de veiculo para suporte do setor 10.000,00           

2229
Manutenção e Encargos com Programas 
para Criança e Adolescente

visa custear despesas referente a programas 
destinados a atender crianças e adolescentes que 
vivem em situação de risco 15.000,00           

2228
Manutenção e Encargos com medidas 
Socio Educativas

Visa garantir a manutenção com medidas 
socioeducativas com adolescente 5.000,00             

011004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 191.000,00         

2010 Manut. Encargos c/ Fundo Mun. Criança Adolescente
Visa custear as desp de pessoal e encargos, 
material de consumo, serviços  de terceiros 
neces ao apoio e valor. Da criança e adolescente 1.000,00             

2011 Manutenção e Encargos com o Conselho Tutelar
Visa custear as despesas com pessoal e encargos, 
gestões, material de consumo, desp. C. passagem

cessárias ao atendimento a criança e ao 
adolescente em situação de risco. 105.000,00         

2114 Manutenção e Encargos com Projovem
Oportunizar aos jovens e adolescentes a 
participação de movimento organizado
e sistematizado p/ garantir a sua formação como 
cidadao. 50.000,00           

2198 Manutenção e Encargos com PETI Enratizar o trabalho infantil 1.000,00             



METAS E PRIORIDADES 2013

2199
Manutenção  e Encargos com Programa 
Prefeito Amigo da Crianças

Oportunizar aos jovens e adolescentes a 
participação de movimento organizado e 
sistematizado p/ garantir a sua formação como 
cidadao. 1.000,00             

2201
Manutenção e Encargos com Programa 
Jovem Aprendiz

Oportunizar aos jovens e adolescentes a 
participação de movimento organizado e 
sistematizado p/ garantir a sua formação como 
cidadao. 1.000,00             

2230
Transferencias financeira para entidades 
sem fins lucrativos

visa a transferencia de recursos para entidades 
que trabalham para atender a população em 
situação de risco 32.000,00           

011005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO 40.000,00           

1078
Construção de Casas Populares com 
Parceria do DAE

Construir Casas populares com financiamento de 
10% da arrecadação do DAE/JAC

conforme autorização legal , visando diminuir o  
déficit habitancional em nosso Municipio 40.000,00           

PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 4.170.000,00      
022101 PREV-JACI 2.255.000,00      

1062
Aquisiçao de móveis e equipamentos de 
informática

Visa aquisiçao de computadores, impressora, 
outros periféricos, mesas e arquivos 

necessário ao bom funcionamento do previ-jaci 30.000,00           

2065 Manutençao e encargos c/ o PREV-JACI
Visa custear as despesas com: vencimentos e 
vantagens fixas-pessoal civil, despesas variaveis 

 consultoria, outros serviços de terceiros pessoa 
fisica e juridica 361.000,00         

2002
Manutençao e encargos c/ Benefícios 
Previdenciarios

Visa custear as despesas com pagamentos de 
aposentadorias 1.290.000,00      

2119 manutenção e encargos c/ Auxilio Doença
Visa custear as despesas com o pagamento de 
auxilio doença 200.000,00         

Manutenção e encargos c/ Salario Visa custear as despesas com o pagamento de 
2117

Manutenção e encargos c/ Salario 
Maternidade

Visa custear as despesas com o pagamento de 
Licença Maternidade 50.000,00           

0013
Contribuição ao PASEP-
Prog.For.Pat.Ser.Público

Visa custear as despesas c/ pagamento de 
contribuições ao PASEP 20.000,00           

2122 RESERVA LEGAL DO PREV-JACI
Visa manter a Reserva Previdencial para custear 
Aposentadorias e Pensões Futuras 284.000,00         

2150
Manutenção e Encargos com Auxilio 
Reclusão Visa Custear as Despesas com o Auxilio Reclusão 20.000,00           

022102 PREV-JACI - FUNDO FINANCEIRO       1.915.000,00 

2260
Manutençao e encargos c/ Benefícios 
Previdenciarios

Visa custear as despesas com pagamentos de 
aposentadorias 1.341.000,00      

2262 manutenção e encargos c/ Auxilio Doença
Visa custear as despesas com o pagamento de 
auxilio doença 216.000,00         

2261
Manutenção e encargos c/ Salario 
Maternidade

Visa custear as despesas com o pagamento de 
Licença Maternidade 50.000,00           

2263
Manutenção e Encargos com Auxilio 
Reclusão Visa Custear as Despesas com o Auxilio Reclusão 20.000,00           

0016
Contribuição ao PASEP-
Prog.For.Pat.Ser.Público

Visa custear as despesas c/ pagamento de 
contribuições ao PASEP do Fundo Financeiro. 4.000,00             

2264 RESERVA LEGAL DO PREV-JACI

Visa manter a Reserva Previdenciaria para custear 
Aposentadorias e Pensões Futuras do Fundo 
Financeiro. 284.000,00         
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RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00         
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00         

9999 Reserva de Contingência
Visa o atendimento de passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos 550.000,00         

53.408.869,00    
TOTAL DA PREFEITURA 47.188.869,00    
TOTAL DA CAMARA 2.050.000,00      
TOTAL DO PREVIJACI 4.170.000,00      
TOTAL DA PREFEITURA+CAMARA 49.238.869,00    
TOTAL GERAL 53.408.869,00    

TOTAL GERAL


