
          PROGRAMA/AÇÃO/OBJETIVO Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

000 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 620.000,00
06 - Secretaria de Administração
        Encargos Especiais. R$ 620.000,00

           Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas.

                                        

003 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO R$ 815.000,00
       Gestão e Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito. R$ 805.000,00

              Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

                 Procuradoria Municipal.

                    Controladoria Municipal.

       Eventos Oficiais. R$ 10.000,00

              Eventos Oficiais de que a Prefeitura Municipal de Jaguarão organiza ou participa.

                                     

004 - GESTÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO R$ 60.000,00
      Gestão e Manutenção Administrativa do Gabinete do Vice- Prefeito. R$ 60.000,00

            Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

005 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E R$ 285.000,00

URBANISMO
     Gestão e Manutenção Administrativa da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. R$ 285.000,00

         Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

006 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 480.000,00
      Gestão e Manutenção Administrativa da Secretaria de Administração. R$ 480.000,00

          Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

             Aquisição de veículo.

                Aquisição de novos Computadores  para a Secretaria.

                    Pintura do prédio da Prefeitura.

007 - GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA R$ 65.000,00
      Gestão e Manutenção Administrativa da Secretaria da Fazenda. R$ 65.000,00

          Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

               Aquisição de novos computadores ao Setor de atendimento ao público para com isso oferecer um melhorar 

atendimento ao contribuinte.

                    Aquisição de um prédio próprio para a Secrertaria da Fazenda. 

008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE R$ 850.000,00
      Gestão e Manutenção Administrativa da Secretaria de Saúde. R$ 850.000,00

          Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

             Aquisição ou reforma do prédio do SUS.

    

009 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R$ 100.000,00

SOCIAL E HABITAÇÃO
      Gestão e Manutenção Administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. R$ 100.000,00

          Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

010 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R$ 110.000,00

ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
      Gestão e manutenção Administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e R$ 110.000,00

Meio Ambiente.

          Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

011-GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO R$ 110.500,00
       Gestão e manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo. R$ 75.500,00

        Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

        Fomentar o Coral Municipal. R$ 15.000,00

              Criar sistemas de desenvolvimento para o município resgatando seu passado, projetando o futuro e

aproveitando as potências históricos para desenvolver o município. Fomentar ações nos bairros, criando ações des-

centralizada. Articular um conjunto de ações junto aos órgãos competentes para potencializar o desenvolvimento

cultural e turístico do município.

                 Manutenção e Conservação.

                   Aquisição de materiais de consumo, permanente e pagamento de Terceiros.

        Desenvolvimento da Feira de Agronegócio. R$ 10.000,00

              Promover a criação de um selo de qualidade dos produtos de Jaguarão. (Selo de Jaguarão).

                Promover programas para geração de emprego e renda. 

                  Criar mecanismos para fortalecer a economia local, potencializar ações de compreensão para o

consumo consciente.

                    Criar e apoiar iniciativas e eventos que visam o desenvolvimento do agronegócio.

                      Criar a feira do agronegócio para atrair novos investidores e atrair turista para o município.

        Administração e Termos de Parcerias com Instituições. R$ 10.000,00

012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E R$ 2.320.520,00

DESPORTO
        Gestão e manutenção da Secretaria de Educação e Desporto. R$ 200.000,00

           Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

        Biblioteca Modernizada. R$ 20.000,00

              Modernização da Biblioteca MunIcipal.

        Remuneração de Pessoal. R$ 2.100.520,00

    Auxílio Saúde.

      Auxílio Alimentação.

        Obrigações Patronais.

                      Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria Municipal de Educação.

013 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS R$ 260.000,00
        Gestão e Manutenção Administrativa da Secretaria de Serviços Urbanos. R$ 60.000,00

               Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

        Manutenção e Renovação da Frota. R$ 200.000,00

               Realizar manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos.
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                 Aquisição de materiais de consumo, permanente e pagamento de terceiros.

                   Aquisição de um veículo para o setor de trânsito.

                     Aquisição de um Caminhão de Hidrojateamento.

014 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R$ 62.000,00

RURAL
        Gestão e Manutenção Administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural. R$ 62.000,00

              Aquisição de materiais a fim de manter/desenvolver o serviço da Secretaria e contratação de eventuais serviços.

                Renovação da Frota, aquisição de maquinários, rolo compactador, caminhão, próprios para a secretaria.

101 - GESTÃO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO URBANO R$ 12.587.262,00
13 - Secretaria de Serviços Urbanos.
         Remuneração de Pessoal. R$ 524.652,20

      Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

          Obrigações Patronais.

                        Remuneração do Pessoal Ativo do Serviços Urbanos.

         Remuneração de Pessoal. R$ 625.489,10

      Auxílio Saúde.

         Auxílio Alimentação.

            Obrigações Patronais.

                          Remuneração do Pessoal Ativo do Serviços Urbanos.

         Ampliação do Cemitério Municipal. R$ 80.000,00

                Colocação de luminária.

                  Construção de nichos.

                    Construir 400 catacumbas.

                      Construção e reforma de calçada e muro.

         Recuperação de Ruas Pavimentadas. R$ 600.000,00

                Adquirir 4 máquinas e/ou caminhões visando a ampliação e manutenção das ações de recuperação de 

vias públicas. (Rolo compactador, hidrojateamento, caminhão luz).

                   Ampliação do parque de máquinas.

                      Manter veículos e máquinas utilizados na recuperação de vias públicas.

                        Reperfilamento de 100 km de vias pavimentadas.

         Recuperação de Ruas Não-Pavimentadas. R$ 200.000,00

               Manutenção das áreas de extração de saibro e areia.

                  Manutenção de máquinas, implementos e veículos.

                     Manutenção e recuperação de vias não pavimentadas.

         Minimizar os Problemas de Alagamentos da Area Urbana do Município. R$ 180.000,00

               Canalização de redes de macrodrenagem.

                  Limpeza de sangas e canais removendo toda a vegetação existente, readequando a largura necessária 

para o devido escoamento das águas pluviais.

                  Construção de galerias, canalização de sangas.

                    Elaboração do Plano Nacional de Drenagem Urbana.

                     Canalizar 7000 metros de bueiros.

                      Canalização de valetas e redes de microdrenagem.

                        Construção de 200 bocas de lobo.

                          Recuperar 800 metros de bueiros danificados.

                           Substituição de bueiros deteriorados.

                             Limpeza de valetas e bocas de lobo.

                               Modernização do Plano de Saneamento básico.

        Qualificação da Mobilidade Urbana e da Segurança no Trânsito. R$ 50.000,00

              Qualificar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito.

                Instalar e recuperar 200 placas de sinalização de trânsito.

                  Instalação de placas de sinalização de trânsito.

        Manutenção do Cemiterio Municipal. R$ 75.000,00

               Manutenção do cemitério municipal.

                 Garantir iluminação pública de qualidade.

        Substituição de Luminárias. R$ 300.000,00

               Garantir iluminação pública de qualidade.

                  Iluminar os trevos existentes na BR 116.

                    Manter e recuperar 10.000 pontos de luz.

                      Manutenção da iluminação pública.

                        Substituir 2.000 luminarias completas.

                           Instalação e substituição de luminárias.

         Conservação dos Canteiros e Praças. R$ 297.900,00

               Implantar o paisagismo ambiental, projetar o verde integrado a cidade patrimônio.

                 Manutenção de praças e outras áreas verdes.

                   Realizar podas das árvores localizadas nas praças, nas ruas e nos canteiros centrais das cidades.

                     Restaurar o chafariz da Praça DR. Alcides Marques.

         Remuneração de Pessoal. R$ 571.967,37

     Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

            Obrigações Patronais.

                        Remuneração do Pessoal Ativo do Serviços Urbanos na Unidade de Dep. de Infraestrutura Urbana.

        Qualificar a Geometria de Ruas Não Pavimentadas. R$ 70.500,00

                Qualificar a geometria de ruas não pavimentadas.

                   Realizar terraplanagem em 30km favorecendo o escoamento das aguas das chuvas e permitindo uma 

excelente condição de trafego.

                      Aquisição de materiais de consumo, permanente e pagamento de Terceiros.

                        Instalar meio fio nas ruas pavimentas e não pavimentadas qualificando as vias públicas.

                         Colocação de meio-fios e canos na rua Alfredo Manoel da Costa - Vila Lucas, em toda sua extensão.

         Reservatórios de Detenção. R$ 10.000,00

               Criação de 04 reservatórios de detenção de águas pluviais em zonas críticas de alagamentos.

                  Aquisição de materiais de consumo, permanente e pagamento de Terceiros.

05 - Secretaria de Planejamento e Urbanismo
         Elaboração de Projetos Técnicos de Arquitetura e Engenharia. R$ 25.000,00

               Planejar o meio urbano e rural com vistas ao desenvolvimento.

                Contratar 10 projetos técnicos de infraestrutura urbana.

                  Revisão do Plano Diretor Municipal.

                   Contratar projetos técnicos de infraestrutura urbana.

                     Contratação de projetos técnicos.

                       Elaboração de projetos de pavimentação.

       Elaboração de Planos Municipais e Estudo. R$ 375.000,00

             Elaboração de Planos Municipais buscando a captação de recursos e melhorias para o munícipes. 

               Elaboração do Plano Integrado de Manejo dos Resíduos Sólidos.

                 Elaboração do Plano Nacional de Drenagem Urbana.

                   Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana.



       Manutenção do Transporte Coletivo. R$ 120.000,00
              Contribuição para as empresas privadas de transporte coletivo urbano para a manutenção do transporte,

sem que isso reflita no aumento da tarifa cobrada ao passageiro que faz uso do transporte.

       Remuneração de Pessoal. R$ 420.000,00
    Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

          Obrigações Patronais.

                         Remuneração do Pessoal Ativo do Planejamento e Urbanismo.

      Execução de Pavimentação, Drenagem e Passeios com Acessibilidade. R$ 6.700.000,00

            Pavimentar vias públicas.

              Pavimentar 20 Km de vias públicas.

                Execução de projetos de pavimentação. 

                  Realização do Programa Pro Transporte .

                    Pavimentação de 02 quadras no trecho entre a Av. Bento Gonçalves e a Rua da Paz, acesso a Escola Hermes 

Pintos Affonso.

        Remuneração de Pessoal. R$ 481.753,33

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

         Obrigações Patronais.

                       Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo na Unidade  de Obras e 

Planejamento Urbano.

        Áreas Esportivas de Lazer. R$ 880.000,00

              Construção e ampliação das áreas esportivas de lazer.

                 Requalificar a Orla do Rio Jaguarão.

102 - EDUCAÇÃO EMANCIPADORA R$ 23.497.000,00
12 - Secretaria de Educação e Desporto
        Manutenção da Biblioteca Pública Municipal. R$ 50.000,00

             Manter a Biblioteca Pública Municipal.

               Adquirir 1.000 obras para compor o acervo bibliográfico municipal.

                 Conservar o acervo bibliográfico da Biblioteca Pública Municipal.

                   Informatização do controle do acervo bibliográfico nas escolas e na Biblioteca Pública.

                     Incentivar o acesso e o hábito de leitura.

         Atender a Demanda dos Espaços Físicos Destinados a Cursos de Graduação e R$ 80.000,00

 Pós Graduação.

             Garantir o acesso a fomação de 200 alunos inicial e continuada.

                 Ampliação e manutenção dos espaços físicos destinados à cursos de graduação pública a distância 

 através do polo da UAB.

                   Aquisição, atualização e conservação de equipamentos da educação superior pública à distância.

         Fomentar a Criação de Novas Tecnologias. R$ 10.000,00

               Atingir todos os alunos das escolas municipais, estaduais e rurais do municipio.

                   Feira de tecnologia anual no municipio.

                      Realização de evento de tecnologia no município com as escolas.

         Fomentar a Banda Municipal. R$ 10.000,00

                Criar sistemas de desenvolvimento para o município resgatando seu passado, projetando o futuro e

aproveitando as potências históricos para desenvolver o município.

                  Fomentar ações nos bairros, criando ações descentralizada. 

                   Articular um conjunto de ações junto aos órgãos competentes para potencializar o desenvolvimento

cultural e turístico do município.

                     Manutenção e Conservação.

                       Aquisição de materiais de consumo, permanente e pagamento de Terceiros.

         Atender as Necessidades da Merenda Escolar. R$ 750.000,00

                Garantir a alimentação nas escolas da rede pública municipal.

                  Distribuir alimentos para 10.000 alunos garantindo a qualidade desses alimentos.

                    Aquisição de materiais para atender a agricultura familiar.

                     Readaptação e manutenção do caminhão que transporta a alimentação escolar.

                      Qualificar o depósito central da merenda escolar.

                       Readaptação do depósito central da merenda escolar.

                        Readaptação do depósito da merenda escolar nas escolas.

                         Aquisição de uniformes para os manipuladores da alimentação. 

                          Realização de capacitação para os manipuladores.

                           Capacitar 60 manipuladores da alimentação escolar.

         Acesso ao Ensino Superior. R$ 250.000,00

               Ofertar o PAEP - (Programa de Acesso ao Ensino Superior).

                 Oferecer 60 vagas.

                    Manutenção do Programa para os alunos carentes juntamente com a Secretaria de Educação auxiliando

na manutenção desses serviços de transporte para alunos que necessitam deslocar-se do município para cursar

curso técnico ou ensino superior fora do município.

         Eventos Oficiais da Educação. R$ 10.000,00

                Eventos com participação da SMED, inclusive com parcerias no fomento a Educação com qualidade.

          Ampliação e Qualificação do Espaços Físicos Existentes. R$ 250.000,00

                 Ampliar, qualificar e manter os espaços físicos das escolas de Ensino Fundamental urbanas e da Escola

Lauro Ribeiro e das Creches Municipais.

                  Atender 10.000 estudantes com espaços físicos escolares qualificados.

                    Aquisição e Instalação de 30 câmeras de vídeos monitoramento nos corredores, salas e áreas de

recreação das 6 Escolas Municipais.

                      Implementação e execução de obras imprescindíveis, visando a ampliação de ofertas e melhoria da

 estrutura física das escolas de educação básica da rede municipal.

                        Regularizar as escrituras dos imóveis das 6 Escolas Muncipais Urbanas.

                          Regularização fundiária de 6 escolas municipais.

          Manutenção dos Espaços Físicos Existentes. R$ 700.000,00

                  Manter e qualificar os espaços físicos existentes, reformas em prédios e despesas de caráter continuado.

           Qualificação dos Profissionais da Educação. R$ 40.000,00

                  Ofertar um ensino de qualidade com a construção social do conhecimento.

                     Qualificar 500 profissionais atuantes na educação.

                         Desenvolvimento de projeto colaborativo entre as escolas da rede pública municipal e as escolas

públicas do Uruguai através das Escolas Interculturais de Fronteira e Jovens de Fronteira.

                             Desenvolvimento em parceria com a UNIPAMPA do projeto de pesquisa das línguas com acesso

à toda comunidade de Jaguarão e Uruguai, incluindo estudo de LIBRAS.

                                 Formação inicial e continuada para os profissionais das classes de alfabetização das zonas

urbana e rural que estarão participando do Pacto Nacional pela Alfabetização.

                                    Formação inicial e continuada para os profissionais que atuam na área da educação.

          Remuneração de Pessoal. R$ 12.160.000,00

      Auxílio Saúde.

         Auxílio Alimentação.

             Obrigações Patronais.

                            Remuneração do Pessoal Ativo Educação-Fundamental.

          Remuneração de Pessoal. R$ 1.700.000,00



     Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

           Obrigações Patronais.

                          Remuneração do Pessoal Ativo Educação-Infantil-Pré.

          Remuneração de Pessoal. R$ 1.015.000,00

      Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

           Obrigações Patronais.

                         Remuneração do Pessoal Ativo Educação-Infantil-Creche.

          Remuneração de Pessoal. R$ 550.000,00

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

           Obrigações Patronais.

                         Remuneração do Pessoal Ativo Educação-Ensino Especial.

         Remuneração de Pessoal. R$ 757.000,00

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

           Obrigações Patronais.

                         Remuneração do Pessoal Ativo Educação-Ensino Médio.

 

          Remuneração de Pessoal. R$ 450.000,00

     Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

           Obrigações Patronais.

                          Remuneração do Pessoal Ativo Educação-Ensino Profissional.

          Remuneração de Pessoal. R$ 120.000,00

      Auxílio Saúde.

         Auxílio Alimentação.

            Obrigações Patronais.

                           Remuneração do Pessoal Ativo Educação-Ensino Superior.

           Ampliação dos Espaços das Escolas de Educação Infantil. R$ 300.000,00

                  Universalizar o acesso à educação infantil.

                     Construir 1 Escola de Educação Infantil, Bairro Vencato.

                        Construção e expansão de escolas de educação infantil.

           Manutenção e Conservação dos Espaços Fisicos Existentes da Educação Infantil. R$ 825.000,00

                   Atender  760 crianças até 3 anos (creche).

                     Aquisição e Instalação de 30 câmeras de vídeos monitoramento nos corredores, salas e áreas de

recreação das 6 creches municipais.

                       Realização de estudo acerca das demandas do município.

                        Atender 1250 crianças a partir dos 4 anos (pré-escola) em ambientes qualificados.

                         Aquisição de vagas, na rede privada para crianças de 04 á 05 anos na Educação Infantil ( Pré-Escolar).

                         Aquisição de recursos para materiais afim de qualificar o fazer pedagógico na educação infantil.

                          Promoção de transporte escolar para propiciar a universalização do acesso às escolas infantis.

                           Reformar Escolas de Educação infantil.

                            Ampliação e qualificação das escolas infantis existentes.

                             Ampliação de pré-escolas e qualificação da infraestrutura das salas de aula urbanas e do campo.

           Garantir o Atendimento a Alunos com Deficiência. R$ 350.000,00

                  Promover a inclusão de alunos portadores de deficiência na rede escolar municipal.

                   Atender 400 alunos com necessidades especiais.

                    Aquisição de recursos materias para qualificação e o desenvolvimento integral dos alunos com

necessidades especiais.

                     Atender a demanda dos espaços físicos já existentes nas salas AEE.

                      Fomento de convênios com entidades afins ampliando e qualificando o atendimento especializado.

                      Capacitar profissionais para suprir a demanda do AEE.

                       Capacitação de profissionais para promover a inclusão de alunos com necessidades especiais.

                        Contratar cuidadores.

                         Garantia ao acesso e permanência dos alunos na rede municipal de ensino.

                          Implantar salas de atendimento educacional especializado.

                           Readequação de salas de recursos e acessibilidade nas escolas da rede municipal.

         Reestrururação  e Logistica da Educação do Campo. R$ 110.000,00

               Revitalizar a Educação do Campo ampliando a qualidade e o número de vagas ofertados.

                Construir 2 refeitórios.

                 Ampliação, construção e conservação dos espaços físicos do apoio à Educação do Campo.

                  Realizar a formação de profissionais da educação do campo.

                   Formação continuada de professores, gestores e funcionários.

         Qualificação do Transporte Escolar. R$ 310.000,00

                Atender a necessidade de transporte escolar para os alunos do Município de Jaguarão.

                 Adquirir  microônibus para transporte alunos e/ou funcionário municipal.

                  Aquisição de microônibus para viagens intermunicipais para atender seminários, reuniões, cursos e afins

em outros municípios.

                   Aquisição de  microônibus para atender as linhas de transporte escolar.

                    Aquisição de ônibus especificação C para atender alunos com Necessidades Especiais.

                     Ofertar transporte para alunos do município da área rural e arredores.

                      Promoção de cursos, treinamentos e capacitação para os servidores do transporte escolar,

especificamente para os motoristas do transporte, bem como: adequação dos veículos, tecnologias de segurança,

tráfego e acessibilidade.

                        Aquisição de ônibus para atender as linhas de transporte escolar. 

                         Disponibilizar 7 linhas para transporte escolar rural.

             Manutenção do Transporte Escolar. R$ 2.050.000,00

                   Manutenção dos veículos com aquisição de peças, serviços, combustível, lubrificantes para suprir a 

demanda do transporte escolar do município.

            Remuneração de Pessoal. R$ 220.000,00

         Auxílio Saúde.

            Auxílio Alimentação.

              Obrigações Patronais.

                            Remuneração do Pessoal Ativo Educação (Setor de Esportes).

            Revitalização do Futsal Jaguarense. R$ 100.000,00

                     Promover ações esportivas com fins educacionais e de formação de atletas.

                       Promoção de eventos esportivos e de lazer.

                        Promoção, realização e execução de eventos esportivos objetivando a integração entre as escolas.

                         Atender 400 crianças, jovens e adultos através de convênios para desenvolvimento de projetos.

                          Realização de campeonatos de futebol.

                            Fomento a atividades esportivas de base.

            Realização de Eventos Esportivos Educativo. R$ 80.000,00

                   Aquisição de uniformes e materiais para incentivo da prática esportiva.

                     Fomento à prática de esportes aquáticos.

                       Promoção, realização e execução de eventos esportivos objetivando a integração entre as escolas.

             Realização e Apoio aos Eventos Esportivos. R$ 250.000,00

                     Promover ações esportivas com fins educacionais e de formação de atleta, inclusive nas modalidades

 ligadas as artes marciais.



                       Manutenção e modernização dos espaços esportivos existentes.

103 - SAÚDE PREVENTIVA E RESOLUTIVA R$ 17.156.730,68
08 - Secretaria de Saúde
         Remuneração de Pessoal. R$ 1.352.000,00

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

        Obrigações Patronais.

                     Remuneração do Pessoal Ativo da Saúde.

         Contratualização de Exames e Consultas. R$ 4.250.000,00

                Oferecer a população jaguarense acesso a especialidades médicas consideradas de média e alta

complexidade.

                   Fornecer 1.500 Auxílios de média e alta complexidade.

                    Contratualização de exames e consultas com fins de diagnóstico e atendimento de média e alta

complexidade.

                       Realizar 6.000 Exames e consultas especializadas.

                         Realização de exames e consultas especializadas.

         Remuneração de Pessoal. R$ 460.248,34

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

        Obrigações Patronais.

                     Remuneração do Pessoal Ativo da Saúde da Unidade do Núcleo de Vigilância em Saúde.

         Ações de Vigilância e Saúde. R$ 350.000,00

                Desenvolvimento Vigilância em Saúde.

                  Realizar 47.260 imunizações.

                   Desenvolvimento de criação de material publicitário para orientação da população sobre hábitos

alimentares para uma vida mais saudável, inclusive com ideias de alimentação de baixo custo - SISVAN.

                     Imunização da população de acordo com o calendário vacinal.

                      Saúde Trabalhador - Realizar 400 atendimentos da Prevenção do Aedes Aegypti - colocação de

12.000 armadilhas para realizar dedetização de insetos abrangendo 10532 famílias.

                        Investigação e fiscalização de estabelecimentos comerciais.

                         Investigação e notificação de propriedades particulares que possam conter áreas de proliferação de

insetos e roedores transmissores de doenças.

                          Prevenção da presença do vetor da Dengue, ampliando as armadilhas em locais de risco, e

da Febre Amarela através de campanhas educativas de educação em saúde.

                           Prevenção e controle de insetos danosos a saúde afim de proteger a população e melhorar

a qualidade do ambiente em que vivem.

                            Registro de todos os acidentes de trabalho, levando em consideração área urbana e rural com

preenchimento da RINA e encaminhamentos necessarios através do CEREST.

                              Programa de canalização Cloacal com recursos entre a parceria do Município com a FUNASA.

                               Combate à epidemias, pandemias, pandemias e outras ações definidas pelo Ministério da Saúde.

                                Ações de imunizações no combate à epidemias e pandemias.

        Manutenção da Farmácia Municipal. R$ 950.000,00

               Atender a usuários de medicamentos conforme critérios estabelecidos pelos protocolos clínicos e

diretrizes farmacêuticas do Ministério da Saúde.

                 Realizar 100.000 dispensações de medicamentos da farmácia básica.

                  Aquisição e fornecimento de medicamentos na farmácia básica do município para usuários do SUS.

                    Realizar 29.200 dispensações de medicamentos para diabetes.

                     Aquisição e fornecimento de medicamentos utilizados a usuários do CAPS.

                       Realizar 43.800 dispensações de medicamentos para saúde mental.

                         Aquisição e fornecimento de medicamentos para hipertensos e diabéticos.

                          Aquisição de parte do prédio do antigo INSS para unificação do almoxarifado e farmácia Municipal.

       Farmácia Descentralizada. R$ 10.000,00

             Assegurar o acesso da população aos serviços de atenção básica a saúde.

                Desenvolver sistema de informação e diagnóstico que confira suporte a formulação de políticas de governo

 para a saúde pública, informatização e Interligação os sistemas de saúde.

                   Desenvolver a descentralização da farmácia municipal realizando a distribuição dos medicamentos

nas unidades básicas de saúde.

       Manutenção do Conselho de Saúde. R$ 5.000,00

                                                                        

       Realização de Transporte de Pacientes. R$ 1.215.000,00

            Oferecer a população jaguarense acesso a especialidades médicas consideradas de média e alta

complexidade.

              Criação e manutenção de local destinado a abrigar, transitóriamente, pacientes e acompanhantes

que necessitem de tratamento na cidade de Pelotas.

               Manter e Conservar veículos para transporte de pacientes.

                Manutenção da frota de veículos e ambulâncias.

                 Realização de  8000 deslocamentos para o transporte de pacientes.

                  Realização de transporte de pacientes para outras localidades de referência.

        Remuneração de Pessoal. R$ 390.380,00

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

         Obrigações Patronais.

                      Remuneração do Pessoal Ativo da Saúde na Unidade da Saúde Mental - CAPS.

        Remuneração de Pessoal. R$ 3.192.902,34

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

         Obrigações Patronais.

                       Remuneração do Pessoal Ativo da Saúde na Unidade de Setor de Unidades de Saúde.

        Manutenção do CAPS. R$ 530.000,00

                Proporcionar atendimento a doentes mentais e pessoas dependentes de alcool e drogas.

                  Garantir o atendimento a 400 pacientes no CAPS.

                    Cadastramento de doentes mentais que necessitem de assistência de profissionais especializados.

                         Encaminhamento para centro especializado em tratamento psicossocial.

                           Fornecimento de medicamentos para usuários do CAPS.

                             Manutenção e qualificação da equipe do CAPS.

                               Realização de terapias de grupo na recuperação de usuários de drogas e alcool.

                                  Realização de transporte de pacientes do CAPS.

                                    Recuperação de pessoas dependentes de álcool, drogas e medicamentos clínicos.

                                      Manutenção de programas de redução de danos causados por drogas e álcool.

        Construção, Reforma, Ampliação e Estruturação de UBSs. R$ 150.000,00

               Assegurar o acesso da população aos serviços de atenção básica á saúde.

                 Ampliação e reforma de 2 UBSs.

                  Qualificação e ampliação da infraestrutura das UBS´s.

                    Ampliar e Manter em 7 equipes de Estratégia de Saúde da Família.

                     Acompanhamento e informação das condições de saúde das famílias cadastradas no Bolsa Família.

                      Manutenção e ampliação dos serviços essenciais da saúde.

                       Qualificação dos ESF´s existentes.

                         2 ESFs - Bairro Carvalho e Zona Rural.

                          Construção de UBS no Cerro do Matadouro.

       Manutenção das UBSs e ESFs. R$ 1.350.600,00

              Assegurar o acesso da população aos serviços de atenção básica á saúde.

               Ampliar e Manter em 7 equipes de Estratégia de Saúde da Família



                Acompanhamento e informação das condições de saúde das famílias cadastradas no Bolsa Família.

                 Manutenção e ampliação dos serviços essenciais da saúde.

                  Qualificação das equipes de ESF´s existentes.

                   Cadastrar e Acompanhar 10.525 famílias cadastradas no ESF.

                    Cadastramento de hipertensos e diabéticos no programa Hiperdia.

                     Conscientização quanto à importância da realização do pré-natal, orientação de gestantes quanto à saúde

da mulher e do bebê.

                       Elaboração de palestras educativas sobre hábitos saudáveis de alimentação.

                        Orientação das famílias para que promovam o desenvolvimento integral das crianças-Pim.

                          Prevenção, acompanhamento, tratamento para hipertensos e diabéticos.

                           Promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal - Saúde Bucal + ESF.

                            Qualificação do PSE- Programa Saúde na Escola.

                             Realização de programas de conscientização sobre controle de natalidade - Planejamento Familiar.

                              Realização de visitas domiciliares e atividades coletivas na microárea descrita, visando a prevenção

e educação em saúde - PACS.

                                Valorização da saúde do idoso.

                                 Qualificação profissional das equipes multiprofissionais da saúde.

                                   Realização de 20.000 exames e consultas da Atenção Básica.

                                    Atendimento da população gestante a partir do primeiro trimestre de gestação até o puerpério

em conformidade com a rede cegonha - SIS Pré Natal.

                                      Realização de 6.000 exames e consultas da Atenção Básica.

                                       Prevenção de cancêr de colo de útero em mulheres de 20 a 49 anos- SIS Colo.

                                        Prevenção de Câncer de mama em mulheres a partir dos 30 anos - SIS mama.

                                         Atender a portadores de necessidades especiais com o empréstimo de cadeiras de rodas.

        Remuneração de Pessoal. R$ 500.550,00

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

        Obrigações Patronais.

                     Remuneração do Pessoal Ativo da Saúde na Unidade de Serviço de Atendimento Movél de Urgência.

        Promoção do Atendimento Móvel de Urgência. R$ 2.350.050,00

            Oferecer a população jaguarense acesso a especialidades médicas consideradas de média e alta complexidade.

              Adquirir 01 UTI Móvel.

               Aquisição de veículo destinado ao serviço de UTI móvel.

                Viabilizar atendimento integral a urgências e emergências.

                 Manutenção e qualificação da SAMU

                  Manutenção e qualificação do Pronto Socorro.

       Implantação do Centro de Especialidades. R$ 100.000,00

           Contratar serviços médicos especializados em diversas áreas, para que os usuários destes serviços não

tenham que se deslocar até outras cidades para fazer consultas e exames.

104 - REVITALIZAR R$ 3.097.809,86
14 - Secretaria de Desenvolvimento Rural
         Remuneração de Pessoal. R$ 450.000,00

    Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

         Obrigações Patronais.

                      Remuneração do Pessoal Ativo do Desenvolvimento Rural.

         Remuneração de Pessoal. R$ 358.641,66

     Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

          Obrigações Patronais.

                       Remuneração do Pessoal Ativo do Desenvolvimento Rural na Unidade Setor de Estradas Rurais.

        Manutenção e Recuperação das Estradas Rurais. R$ 1.250.000,00

                Proporcionar condições de escoamento da produção agrícola nas estradas rurais.

                 Licenciar e manter 6  pontos de retirada de saibro no leito das estradas rurais.

                  Licenciamento de rebaixamento de estradas com retirada de material.

                   Patrolamento de 2.000 km de estradas.

                    Patrolamento de estradas rurais.

                     Ensaibramento e recuperação de 500km de estradas.

                      Recuperação e ensaibramento das estradas rurais.

        Fornecimento de Cesta Básica aos Pescadores no Período de Defesa. R$ 60.000,00

             Atender o pescador artesanal, valorizando esta atividade tradicional de Jaguarão e incentivar a agricultura.

               Fornecer alevinos a 100 pequenos produtores rurais.

                Incentivo a produção agrícola.

                 Distribuir 300 cestas básicas aos pescadores no período de defesa.

                  Recuperar e qualificar as estradas rurais, atendendo as demandas dos produtores rurais.

                   Fornecer e garantir cestas básicas com produtos de qualidade aos pescadores do nosso município 

período do desfecho.

         Construção e Manutenção de Poços Tubulares, Cisternas, Cacimbas e Açudes. R$ 20.000,00

               Garantir o abastecimento de água para todas as famílias na zona rural.

                 Atender 10 propriedades rurais com sistemas de irrigação.

                  Realizar projetos de irrigação para cultivo de grãos, pastagens e hortifrutigranjeiros de modo a aumentar

 a produtividade e manter os plantis na época de seca.

                   Construção de 120 cisternas.

                    Construção de cisternas para captação e armazenamento de água da chuva.

                     Construção de 40 barragens subterraneas.

                      Construção de barragens subterrâneas para captação e armazenamento de água nas propriedades

rurais.

                       Construção de 50 Cacimbas.

                        Construção de cacimbas para qualificar a captação de água das propriedades rurais.

                         Reforma e limpeza de 500 açudes.

                          Construção de açudes aumentando a capacidade de armazenamento de água das propriedade rurais.

                            Recuperar e qualificar as estradas rurais, atendendo as demandas dos produtores rurais.

                             Construção e manutenção de poços tubulares.

                               Promover a construção de reservatórios de água aos pequenos e médios produtores rurais.

        Construção de Redes de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais. R$ 40.000,00

             Garantir o abastecimento de água para todas as famílias na zona rural.

               Estruturação de 02 poços artesianos e perfuração de 02.

                Construção de poços tubulares para suprir a necessidade hidrica nas propriedades rurais.

                 Construção de 05 torres/castelos de água.

                  Manutenção e reforma de torres/castelos já existentes.

                   Aquisição de tubos, canos e conexões para a construção das redes.

                    Tratamento da água na zona rural.

                      Buscar parcerias.

         Remuneração de Pessoal. R$ 249.168,20

     Auxílio Saúde.

      Auxílio Alimentação.

       Obrigações Patronais.

                   Remuneração do Pessoal Ativo do Desenvolvimento Rural na Unidade Setor de Produção e Extensão  Rural.

        Atendimento ao Produtor Rural Através do Programa de Patrulha Agrícola. R$ 400.000,00

              Fomentar a produção agropecuária valorizando as cadeias produtivas e a agricultura sustentável.

               Realizar 600 atendimentos à propriedades rurais através da Patrulha Agrícola.

                Qualificação da patrulha agrícola.

                 Aquisição de tratores.



                  Renovação dos implementos agrícolas (grades, aradores, plantadeiras, espalhador de adubo e outros).

                   Criar microrregiões para atendimento à Patrulha grícola.

                    Manter e ampliar convênios para melhor atendimento aos produtores.

        Qualificação do Rebanho Bovino e Ovino. R$ 20.000,00

              Fomentar a produção agropecuária valorizando as cadeias produtivas e a agricultura sustentável.

               Imunizar 5000 terneiras contra a Brucelose.

                Controle de Zoonoses através da imunização dos animais

                 Qualificar genéticamente o rebanho bovino através da realização de 1000 inseminações artificiais.

                  Qualificação genética do rebanho bovino através de inseminação artificial.

        Incentivo ao Produtor Rural Através do Troca-troca. R$ 65.000,00

             Fomentar a produção agropecuária valorizando as cadeias produtivas e a agricultura sustentável.

               Realizar 800 atendimentos à famílias através do Programa Troca-Troca.

                 Ampliação do Troca-Troca.

        Qualificação do Projeto Feira no Bairro. R$ 20.000,00

           Fomentar a produção agropecuária valorizando as cadeias produtivas e a agricultura sustentável.

                Recuperar e qualificar as estradas rurais, atendendo as demandas dos produtores rurais.

                 Estimular a venda de produtos orgânicos a população através de convênios.

                  Aquisição de estrutura para realização de Feira Móvel nos bairros.

         Atendimento ao Produtor Rural Através da Emater. R$ 120.000,00

              Assistência técnica ao produtor rural.

               Elaboração de projetos.

                 Participação no Conselho Agrícola.

            Auxílio nas Exposições Ligadas ao Agronegócio. R$ 30.000,00

              Criação e implementação de um Parque Farroupilha.

                Manutenção do Parque.

11 - Secretaria de Cultura e Turismo
        Fomentar e Desenvolver o Turismo Rural. R$ 15.000,00

             Realizar inventário do Patrimônio Histórico Rural.

               Mapeamento dos potenciais pontos turisticos e estâncias históricas da Zona Rural do Município.

106 - JAGUARÃO MAIS INCLUSIVA R$ 4.262.813,58
09 - Secretaria de Desenvolvimento Social
        Manutenção das Subvenções Sociais. R$ 80.000,00

              Garantir os direitos instituidos as pessoas em situação de vulnerabilidade social dando acesso aos benefícios.

               Manter e ampliar as subvenções sociais para as entidades privadas assistênciais para atendimentos de 

1.000 familias em situação de vulnerabilidade social.

                Ampliação das parcerias com entidades assistenciais privadas do municipio de Jaguarão a fim de proporcionar

um trabalho contínuo com as famílias que encontram-se em vulnerabilidade social.

                 Implementar e manter programa de participação popular e organização comunitária.

                  Promoção a criação de novos conselhos.

                   Revisão e adequação das leis dos Conselhos Municipais.

         Manutenção e Ampliação de Convênios com Entidades para Execução de Programas R$ 105.000,00

Assistenciais.

               Ampliar o acesso das famílias e indivíduos em situação de riscos sociais e violação de direitos aos serviços

de acompanhamento e atendimento especializados.

                Atender 200 familias vitimas de violência.

                 Manutenção do atendimento e atividades psicosocial adequadas a crianças e adolescentes de 0 a 18anos.

                  Manutenção e ampliação de convênios com entidades para execução de programas de assistência ao

idoso e ao portador de deficiência.

                   Realização de trabalho de prevenção e combate à prostituição infantil.

         Manutenção do Plantão Social. R$ 65.000,00

             Manutenção da equipe do Plantão Social.

                 Aquisição de passagens a serem oferecidas a população que necessite se deslocar.

                  Auxílio a imigrantes.

                     Auxílio as vítimas de violência.

         Remuneração de Pessoal. R$ 477.000,00

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

         Obrigações Patronais.

                       Remuneração do Pessoal Ativo do Desenvolvimento Social e Habitação.

         Manutenção do Programa Bolsa Família. R$ 90.000,00

               Garantir os direitos instituidos as pessoas em situação de vulnerabilidade social dando acesso aos benefícios.

                 Atender os Beneficiários do programa BPC escola do município.

                  Criação de condições para ampliação da cobertura dos beneficiários na faixa etária de 0 a 18 anos no

Programa BPC na Escola.

                    Manter e ampliar o plantão social com objetivo de atender 2.000 famílias através dos benefícios eventuais.

                     Elaboração de materias de divulgação com informações sobre os programas, projetos e benefícios

da Assistência Social.

                      Manutenção e ampliação do atendimento do Plantão Social através dos beneficios eventuais.

                       Qualificar o atendimento de 2.000 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Familia.

                        Divulgação de orientações técnicas para qualificação de equipe de referência da Proteção Social Básica

visando atender e acompanhar o público prioritário (Programa Bolsa Família, Brasil sem Miséria, BPC e benefícios

eventuais).

                          Identificação e inclusão das famílias de baixa renda no Cadastro Único para Programas Sociais do

Governo Federal.

          Manutenção e Qualificação do Conselho Tutelar. R$ 75.000,00

                 Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

                   Manutenção do prédio.

                    Qualificar e capacitar os Conselheiros.

         Remuneração de Pessoal. R$ 472.500,00

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

         Obrigações Patronais.

                       Remuneração do Pessoal Ativo do Desenvolvimento Social e Habitação.

         Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS. R$ 180.000,00

               Garantir os direitos instituidos as pessoas em situação de vulnerabilidade social dando acesso aos benefícios.

                Assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la em todas as áreas do município

atendendo 300 famílias.

                 Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários - Fundo Estadual de Assistência Social.

                  Orientação da população referente ao planejamento familiar através de encontros seminários.

                   Atender 500 famílias em situação de vulnerabilidade social através do acompanhamento familiar e do

atendimento pela proteção básica.

                     Fortalecimento das políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de redes socioeconomicas,

com especial atenção às famílias em condição de extrema pobreza.

                      Prevenção ao tráfico, a exploração sexual e a violência contra mulheres jovens através de parcerias com

órgãos governamentais e a sociedade civil.

                       Realização de cursos de qualificação profissional para beneficários de Programas Sociais.

                        Realização de debate público, visando à promoção da igualdade entre mulheres e homens,

fortalecimento da autonomia feminina e ao enfrentamento à violência contra a mulher.

                          Manter e qualificar o Projeto CONVIVER que atende aos idosos.



                           Promoção dos direitos e garantia da proteção social para a pessoa idosa através da manutenção e

ampliação do Projeto CONVIVER.

                            Realizar o atendimento à 500 famílias em situação de vulnerabilidade social através do CRAS.

                             Realizar o atendimento de 500 familias no CRAS Pindorama e Germano.

                               Implementação das ações ao Projeto Brasil Amigo das Pessoas Idosas.

          Dança e Saúde. R$ 5.000,00

                 O projeto busca conscientizar da importância de realizar atividades físicas a fim de contribuir para uma vida

mais saudável.

                   Proporcionar de forma divertida essa relação com o bem-estar físico, aliado a uma  alimentação saudável.

           Manutenção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS. R$ 50.000,00

                  Ampliar o acesso das famílias e indivíduos em situação de riscos sociais e violação de direitos aos

serviços de acompanhamento e atendimento especializados.

                    Atender 200 familias vítimas de violência.

                     Manutenção do Conselho Municipal da Mulher.

                      Manutenção do atendimento e atividades psicosocial adequadas a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.

                       Manutenção e ampliação de convênios com entidades para execução de programas de assistência ao

idoso e ao portador de deficiência.

                        Realização de ações intersetoriais para o aprimoramento da gestão do serviço de proteção social para

adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço

à Comunidade (PSC).

                          Realização de campanhas de conscientização, denúncia e combate à violência em parceria com o

Uruguai.

                           Realização de trabalho de prevenção e combate à prostituição infantil.

                            Fortalecer o atendimento as pessoas através do grupo de convivência para portador de deficiência.

                             Qualificação de grupo de convivência para portadores de deficiências.

                              Manter atendimento à 100 crianças do PETI - Programa de Erradicação do trabalho infantil.

                               Elaboração de ações que visem a erradicação do trabalho infantil.

                                Manter e qualificar o CREAS.

                                 Manutenção e qualificação do atendimento de Centro de Referência Especializado em Assistência

Social.

                                  Promover 30 eventos de formação e capacitação para familias em situação de vulnerabilidade social.

                                   Inclusão de jovens usuários em tratamento no mercado de trabalho através de parceria com o Centro

Público de Economia Solidária e outras empresas.

                                    Ofertar cursos de qualificação profissional para moradores de rua.

                                     Promover campanha de conscientização em datas festivas com objetivo de prevenção da violência

em nossa fronteira.

                                      Promoção de campanhas de prevenção nas escolas e espaços públicos destinados aos jovens.

                                       Manutenção da Sala Lilás oferecendo atendimento especializado e humanizado às vítimas de

violência doméstica.

                                         Ampliação e qualificação da Sala Lilás.

         Remuneração de Pessoal. R$ 275.752,94

    Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

         Obrigações Patronais.

                       Remuneração do Pessoal Ativo do Desenvolvimento Social e Habitação.

         Manutenção e Ampliação do Centro de Apoio Sócio-Educativo - CASE. R$ 880.000,00

                Garantir os direitos instituidos as pessoas em situação de vulnerabilidade social dando o acesso aos

benefícios.

                   Manter e qualificar as atividades do projeto CASE para atendimento de 500 adolescentes e crianças.

         Manutenção do Lar de Passagem. R$ 1.190.000,00

             Acolhimento Institucional à crianças e adolescentes por medidas de afastamento provisório.

                   Realização de trabalho de prevenção e combate à prostituição infantil.

          Apadrinhamento. R$ 5.000,00

                 Projeto que visa o resgate dos direitos à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em  

abrigos.

                   Proporcionar as crianças e adolescentes a oportunidade de se relacionar dentro de outros ambientes com

novos exemplos de participação familiar e de cidadania dentro da sociedade.

                    Projeto em parceria com o Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público do RS e o Instituto Amigo de

Lucas.

          Criança Feliz. R$ 140.000,00

                Projeto que tem como público alvo gestantes, crianças de 0 a 3 anos e suas famílias, beneficiárias do Bolsa

Família, crianças com deficiência de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), incluindo

as vítimas de microcefalia por zika vírus e as afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de

proteção.

         Remuneração de Pessoal. R$ 148.560,64

    Auxílio Saúde.

      Auxílio Alimentação.

        Obrigações Patronais.

                      Remuneração do Pessoal Ativo do Desenvolvimento Social e Habitação.

         15 Anos Coletivo. R$ 5.000,00

           Realizar evento anual de festa de aniversário de 15 anos para meninas da população carente que não possuem

condições, mediante prévia seleção de candidatas.

                Buscar parcerias com empresários/lojistas do Município e pessoas que desejem colaborar de alguma forma

com o evento.

                  Promoção da autoestima das adolescentes através de uma realização de um sonho pessoal.

12 - Secretaria de Educação e Desporto
        Qualificar os Membros do Conselho Municipal de Educação. R$ 4.000,00

              Implementar e manter programa de participação popular e organização comunitária.

               Qualificar os membros do Conselho Municipal de Educação.

                Criar sala dos conselhos.

                  Realização de Eleição do Conselho Tutelar.

11 - Secretaria de Cultura e Turismo
        Cultura Descentralizada. R$ 15.000,00

             Proporcionar espaços e alternativas de lazer, cultura e prática de esporte a toda população, a fim de promover

a cidadania e diminuir as situações de risco.

               Manutenção e ampliação do projeto "Música Para Todos".

                 Criar 4 pontos de cultura.

                  Criação de pontos de cultura nos bairros do Município.

                    Manutenção e ampliação do projeto "Dança nos Bairros".

107 - JAGUARÃO CIDADE HEROICA R$ 3.230.700,00
12 - Secretaria de Educação e Desporto
        Desfile Civico. R$ 2.000,00

              07 de Setembro - Desfile Cívico e Militar.

              Realização do Evento Anualmente.

                         20 de Setembro - Desfile Farroupilha.

                          Realização do Evento Anualmente.

                                         12 de Outubro - Desfile da Educação Infantil.

                                          Realização do Evento Anualmente.

11 - Secretaria de Cultura e Turismo



         Remuneração de Pessoal. R$ 380.700,00

     Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

          Obrigações Patronais.

                       Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo.

         Restauro do Antigo Forum-Atual Casa de Cultura de Jaguarão. R$ 208.000,00

                Promover o restauro dos imóveis públicos e espaços com destinação de uso de interesse social.

                    Contratar projeto executivo e restauro do Antigo Forum-Atual Casa de Cultura de Jaguarão

         Restauro do Prédio da Prefeitura Municipal. R$ 215.000,00

                Promover o restauro dos imóveis públicos e espaços com destinação de uso de interesse social.

                    Contratar projeto executivo e restauro do prédio da Prefeitura de Jaguarão.

         Requalificar a Praça Alcides Marques e Largo das Bandeiras. R$ 1.150.000,00

                Promover o restauro dos imóveis públicos e espaços com destinação de uso de interesse social.

                    Requalificar a praça Dr Alcides Marques e Largo das Bandeiras através da contratação de projetos de 

iluminação, embutimento de fiação, recuperação do piso e acessibilidade e execução de obra.

                       Instalação de Chimarródromos em Praças e Largo das Bandeiras em parcerias com a iniciativa privada que 

instalem os equipamentos sem ônus ao Municipio. 

          Manutenção e Gestão Do Teatro Esperança. R$ 150.000,00

                  Realização de eventos de reconhecimento nacional e estadual no Teatro Esperança.

                        Manter o Teatro Esperança com qualidade de uso apropriada.

                             Realizar manutenções preventivas e corretivas no Teatro Esperança.

          Realização da Feira Binacional do Livro. R$ 60.000,00

                  Realizar, qualificar e promover eventos cultutais, turisticos e tradicionais do Município.

          Promoção e Democratização da Cultura através do Sistema Municipal de Cultura. R$ 40.000,00

                Fortalecer a gestão da cultura através da adesão ao Sistema Nacional de Cultura.

                  Implementar o Sistema Municipal de Cultura. 

                   Financiamento de manifestações artisticas selecionadas através do sistema municipal de cultura.

                     Instituição de editais públicos de fomento à cultura.

           Promoção e Democratização do Turismo Através do Sistema Municipal de Turismo. R$ 10.000,00
                  Implementar o Sistema Municipal de Turismo.

                     Criar normativas para arrecadação através do Sistema Local.

           Divulgação do Municipio Através da Folheteria Turística. R$ 15.000,00

                  Realizar, qualificar e promover eventos cultutais, turisticos e tradicionais do Município.

                     Divulgação dos eventos através de material impresso e mídia eletrônica.

                       Divulgação do Município através de folheteria turística, midia digitais, televisiva.

                         Divulgar os eventos no âmbito municipal, regional e estado.

                           Criar  folheteria de divulgação do Patrimônio Cultural e pontos turísticos do Município.

           Realização da Semana da Consciência Negra. R$ 20.000,00

                   Apoiar e resgatar a cidadania dos negros na nossa cidade através de eventos culturais.

                      Firmas parcerias com Instituições para eventos.

                         Concientização sobre a importância desta data.

           Realização do Carnaval. R$ 660.000,00

                  Realizar, qualificar e promover eventos cultutais, turisticos e tradicionais do município.  

           Realização da Motofest. R$ 50.000,00

                  Realizar, qualificar e promover eventos cultutais, turisticos e tradicionais do município.

           Realização de Eventos do Calendário de Eventos. R$ 120.000,00

                  Realizar, qualificar e promover eventos cultutais, turisticos e tradicionais do município.

           Gestão, Manutenção e Qualificação do Pórtico na Entrada da Cidade. R$ 150.000,00

                   Fazer a gestão, manutenção e qualificação do pórtico.

                     Criar sistema de informações ao turista.

                        Desenvolver o Turismo.

108 - CULTIVE JAGUARÃO R$ 5.813.600,54
13 - Secretaria de Serviços Urbanos
        Coleta, Transbordo e Destinação Final de Resíduos Sólidos. R$ 2.500.000,00

              Qualificar e promover o manejo adequado dos residuos sólidos e a limpeza pública.

                 Realização da coleta convencional de lixo não reciclável.

                   Triagem dos residuos sólidos a fim de diminuir a quantidade que se envia para fora do Município.

        Realização da Limpeza Urbana. R$ 1.850.000,00

              Qualificar e promover o manejo adequado dos residuos sólidos e a limpeza pública.

                 Realização da capina e varreção das vias públicas urbanas.

10 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
        Manutenção da Coleta Seletiva. R$ 350.000,00

               Qualificar e promover o manejo adequado dos residuos sólidos e a limpeza.

                  Realizar coleta mensal nas 15 comunidades rurais.

        Monitorar Prad da Área do Antigo Lixão. R$ 100.000,00

                Inibir ações que causem danos ambientais.

                  Recuperar a área degradada do antigo lixão municipal.

        Viveiro de Mudas. R$ 20.000,00

              Produção local de mudas.

                Elaboração de um projeto para a criação de um viveiro de produção de mudas, o qual contemple as espécies

nativas autóctones objetivando as reposições necessárias ao ambiente e a implementação de atrativos no espaço

urbano para a avifauna original do nosso município.

       Licenciamento das Atividades de Impactos. R$ 10.000,00

            Realização de licenciamento ambiental das atividades de impacto local.

       Controle da População de Cães e Gatos. R$ 250.000,00

             Realizar campanhas de conscientização da posse responsável de animais domésticos.

                Realizar a castração de 500 animais ao ano.

                   Realizar chipagem e identificação de 1.000 animais ao ano.

       Manutenção do Canil Municipal. R$ 200.000,00

             Qualificar a estrutura e o atendimento dos espaços destinados aos animais errantes.

                Alocar animais recolhidos por abandono ou maus-tratos.

       Fiscalização Ambiental. R$ 10.000,00

             Inibir ações que causem danos ambientais.

               Promover e estimular a conservação e recuperação das nascentes e matas ciliares dos rios, córregos e

sangas de acordo com a legislação ambiental vigente.

        Educação Ambiental R$ 20.000,00

              Promover a educação ambiental através de parcerias com Instituições privadas, de ensinos e filantrópicas.

                Capacitar e qualificar os servidores para desenvolver a educação ambiental no município.

                  Criar o programa “Jaguarão Consciente”, para conscientizar a comunidade sobre a importância da 

conservação e manutenção das áreas de lazer, conservação e manutenção das lixeiras seletivas, e conscientização

da importância da coleta seletiva do lixo.



                     Criar o concurso “Cidade Limpa”, junto as escolas municipais, estaduais e federais, para criação de lixeiras

com design contextualizado ao conjunto arquitetônico de Jaguarão, para instalação nas praças e centro histórico.

        Remuneração de Pessoal. R$ 503.600,54

    Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

         Obrigações Patronais.

           Remuneração de Servidores do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente na Unidade do M.A.

109 - DESENVOLVER JAGUARÃO R$ 873.800,00
04 - Gabinete do Vice-Prefeito
        Monitoramento e Atendimento a Situações de Riscos. R$ 135.000,00

               Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros.

                 Criação do Plano Municipal de Prevenção e Monitoramento.

10 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
         Qualificar o Atendimento do Faça Aqui. R$ 10.000,00

               Geração e promoção de emprego e renda.

                 Realizar 20 cursos para a qualificação e regularização dos pequenos empreendedores

                   Divulgar os serviços públicos voltados à reinserção no mercado de trabalho.

                    Qualificar o atendimento e a prestação de serviço do posto do SINE.

                      Realização de Cursos de qualificação em parceria com empresas e comércios do município. 

                       Realizar cadastro de trabalhadores para reinserção no mercado de trabalho.

                        Realizar estudo de demanda para promover a qualificação profissional de jovens e adultos.

           Remuneração de Pessoal. R$ 460.800,00

        Auxílio Saúde.

           Auxílio Alimentação.

               Obrigações Patronais.

                     Remuneração de Servidores do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

           Desenvolvimento da Feira do Agronegócio. R$ 10.000,00

                   Promover a criação de um selo de qualidade dos produtos de Jaguarão. (Selo de Jaguarão).

                     Promover programas para geração de emprego e renda. 

                      Criar mecanismos para fortalecer a economia local, potencializar ações de compreensão para o consumo

consciente.

                        Criar e apoiar iniciativas e eventos que visam o desenvolvimento do agronegócio.

                          Criar a feira do agronegócio para atrair novos investidores e atrair turista para o Município.  

            Rede Sim. R$ 10.000,00

                    Análise da viabilidade de abertura/alteração das empresas através do Convênio com a Junta Comercial.

                       Montar a sala do empreendedor.

            Gestão e Manutenção do Mercado Público. R$ 45.000,00

                    Desenvolver a Economia Local.

                      Alugueis das salas comerciais visando crescimento da economia e consequentemente a geração de

novos empregos à população.

                        Promoção de eventos culturais e artisticos entre outros.

                          Manutenção do prédio.

            Incentivo a Economia Popular e Solidária. R$ 15.000,00

                  Fortalecer a economia local a partir de suas potencialidades valorizando o pequeno e médio empresário

de forma a desenvolver a cidade e a zona rural de uma forma sustentável primando pelo bem estar das pessoas.

                    Apoio ao Artesão.

                     Criar a Casa da Economia Solidária.

            Apoio a Criação de Cooperativas e Associações. R$ 10.000,00

                   Fomentar e apoiar a criação de novas cooperativas ou associações.

            Elaboração de Projetos e Cursos de Qualificação. R$ 18.000,00

                                                                    

            Programa de Proteção e Defesa do Consumidor -  PROCON R$ 10.000,00

                   Garantir a mediação de casos conflituosos entre os clientes e consumidores insatisfeitos com os serviços

ou produtos disponibilizados por determinada empresa.

                      Estruturação do Departamento de Procon.

09 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação
         Auxilio Moradia. R$ 150.000,00

               Diminuir o déficit habitacional na zona urbana e rural.

                 Ampliar investimentos no programa de auxilio moradia.

                   Realizar 1.000 auxilios moradias anuais através de ajuda com material de construção e/ou mão de obra.

                     Mamutenção do Convênio com a SUSEPE - PAC.

                       Buscar novas parcerias para desenolver o porgrama de Auxílio-Moradia.

110 - QUALIFICANDO A GESTÃO PÚBLICA R$ 6.275.963,74
03 - Gabinete do Prefeito
         Remuneração de Pessoal. R$ 611.954,15

      Auxílio Saúde.

         Auxílio Alimentação.

            Obrigações Patronais.

                          Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito na unidade Administrativa.

         Remuneração de Pessoal. R$ 341.574,00

      Auxílio Saúde.

         Auxílio Alimentação.

            Obrigações Patronais.

                         Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito da unidade Procuradoria Municipal.

         Remuneração de Pessoal. R$ 268.879,67

      Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

          Obrigações Patronais.

                        Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito da unidade Controladoria Municipal.

04 - Gabinete do Vice-Prefeito
         Remuneração de Pessoal. R$ 388.166,37

      Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

          Obrigações Patronais.

                        Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Vice-Prefeito.

         Capacitação dos Servidores Municipais. R$ 2.000,00

                Qualificação do atendimento no serviço público municipal.

                  Capacitar 200 servidores em diferentes áreas da Administração.

                    Capacitação de servidores.

                     Qualificação do servidor por meio de cursos de aperfeiçoamento.

                       Realização de palestras e oficinas sobre atendimento ao público e a qualidade no serviço público.

          Planejamento Operacional da Defesa Civil. R$ 15.000,00

                Objetivar a redução dos riscos de desastres nas suas mais variadas formas.

                   Capacitação do setor de Defesa Civil.



                     Implantação e manutenção de equipe da defesa civil.

06 - Secretaria de Administração
         Remuneração de Pessoal. R$ 875.823,26

     Auxílio Saúde.

       Auxílio Alimentação.

        Obrigações Patronais.

                    Remuneração do Pessoal Ativo do Administração da unidade Administrativa.

         Capacitação dos Servidores Municipais. R$ 8.000,00

               Qualificação do atendimento no serviço público municipal.

                 Capacitação dos servidores em diferentes áreas da Administração.

                   Qualificação do servidor por meio de cursos de aperfeiçoamento.

                     Realização de palestras e oficinas sobre atendimento ao público e a qualidade no serviço público.

         Manutenção do Protocolo Central. R$ 15.000,00

                Apoio logístico e conservação do patrimônio.

                  Criar Protocolo Central do município.

                    Estruturação e manutenção do protocolo central.

          Estruturação do Arquivo Central. R$ 5.000,00

                Apoio logístico e conservação do patrimônio.

                  Criar Arquivo Central do município.

                    Estruturação do arquivo central.

                      Aquisição de Containers para os arquivos.

          Remuneração de Pessoal. R$ 326.774,21

      Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

         Obrigações Patronais.

                     Remuneração do Pessoal Ativo da Administração da Unidade Protocolo Central e Arquivo Municipal.

          Manutenção da Central de Veículos. R$ 5.000,00

                  Qualificar o controle e a manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal.

                     Plano de manutenção preventiva em veículos.

                       Aquisição de ferramentas e materiais para a oficina municipal.

                         Qualificação dos profissionais da oficina municipal.

          Remuneração de Pessoal. R$ 453.298,76

      Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

         Obrigações Patronais.

                      Remuneração do Pessoal Ativo da Administração da Unidade Central de Veículos.

          Manutenção do Complexo Municipal. R$ 300.000,00

                 Aquisição de prédio próprio.

                    Estruturação do Complexo Municipal.

          Manutenção do Departamento de Almoxarifado. R$ 10.000,00

                  Receber, conferir, organizar, estocar e documentalizar os materiais adquiridos pelo Município.

                     Estruturação do Departamento de Almoxarifado.

          Remuneração de Pessoal. R$ 435.097,00

       Auxílio Saúde.

          Auxílio Alimentação.

              Obrigações Patronais.

                            Remuneração do Pessoal Ativo da Administração da Unidade Departamento de Almoxarifado Central.

07 - Secretaria da Fazenda 
         Remuneração de Pessoal. R$ 333.758,66

     Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

           Obrigações Patronais.

                         Remuneração do Pessoal Ativo da Fazenda da unidade Administrativa.

         Remuneração de Pessoal. R$ 440.128,33

     Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

           Obrigações Patronais.

                         Remuneração do Pessoal Ativo da Fazenda da Unidade do Núcleo de Contabilidade.

        Capacitação dos Servidores Municipais. R$ 20.000,00

              Qualificação do atendimento no serviço público municipal.

                 Capacitar servidores em diferentes áreas da Secreataria da Fazenda.

                    Qualificação do servidor por meio de cursos de aperfeiçoamento.

                       Realização de palestras e oficinas sobre atendimento ao público e a qualidade no serviço público.

        Pagamento de Tarifas Bancárias. R$ 115.000,00

              Pagamento de tarifas referente a manutenção das contas bancárias existentes.

         Remuneração de Pessoal. R$ 330.509,33

     Auxílio Saúde.

        Auxílio Alimentação.

           Obrigações Patronais.

                         Remuneração do Pessoal Ativo da Fazenda da Unidade de Departamento Tributário.

         Qualificação da Arrecadação Municipal. R$ 80.000,00

               Qualificar a tributação municipal visando fazer justiça tributária.

                 Aumentar em 15% a arrecadação municipal.

                   Aquisição de veículo para fiscalização tributária.

                     Atualização do cadastro de contribuintes do município.

.                      Capacitação de fiscais da área tributária

                         Desburocratização do atendimento através da informatização dos serviços (Alvará Web, ITBI on-line, Nota

Fiscal Eletrônica, DEIS, DES-IF).

                            Implementação do Programa de Educação Fiscal.

                              Qualificação do espaço de atendimento ao contribuinte.

                                 Revisão e atualização do código tributário.

                                   Suporte logístico à arrecadação do IPTU.

                                     Criação do Programa de Orientação Fiscal e Gestão Empresarial.

                                       Criação e implantação de programa de incentivo à emissão de documentos fiscais.

                                         Geo referenciar 100% da área urbana do município.

                                           Recadatramento dos imóveis urbanos e atualização da planta de valores.

                                             Inclusão da taxa de Contribuição de Melhorias.

                                               Descentralização do atendimento ao contribuinte.

           Manutenção da Arrecadação Municipal. R$ 80.000,00

                  Qualificar a tributação municipal visando fazer justiça tributária.

                    Aumentar em 15% a arrecadação municipal.

                      Aquisição de veículo para fiscalização tributária.

                        Atualização do cadastro de contribuintes do município.

                         Capacitação de fiscais da área tributária .

                           Manutenção dos Serviços de Desburocratização do atendimento através da informatização dos serviços.

                             Implementação do Programa de Educação Fiscal.

                              Qualificação do espaço de atendimento ao contribuinte.



                                 Revisão e atualização do código tributário.

                                   Suporte logístico à arrecadação do IPTU.

05 - Secretaria de Planejamento e Urbanismo
        Capacitação dos Servidores Municipais. R$ 20.000,00

              Qualificação do atendimento no serviço público municipal.

                Capacitar servidores em diferentes áreas da Secretaria de Planejamento.

                  Qualificação do servidor por meio de cursos de aperfeiçoamento.

                    Realização de palestras e oficinas sobre atendimento ao público e a qualidade no serviço público.

         Consolidação da Transparência da Informação. R$ 500.000,00

                Ampliar e qualificar a transparência e a comunicação do governo com a sociedade.

                  Construir um "data center".

                    Estabelecer o funcionamento de 1.000 pontos de comunicação.

                     Gerenciamento da manutenção de hardware e redes lógicas.

                      Gerenciamento e manutenção de software.

                        Interligação e infraestrutura de redes lógicas.

                         Qualificação da política de segurança de TI.

                           Realizar a migração de 10 sistemas proprietários para software livre.

                            Migração das tecnologias existentes para política de software livre.

                             Criação e manutençao do sítio eletrônico do governo municipal.

          Gerenciamento e Manutenção de Hardware e Redes Lógicas. R$ 125.000,00

                 Ampliar e qualificar a transparência e a comunicação do governo com a sociedade.

                  Gerenciamento e manutenção de hardware e redes lógicas.

                   Estabelecer o funcionamento de 1.000 pontos de comunicação.

                    Gerenciamento da manutenção de hardware e redes lógicas.

                     Gerenciamento e manutenção de software.

                      Interligação e infraestrutura de redes lógicas.

                       Manutenção e qualificação da telefonia e comunicação dos órgaõs municipais.

                        Qualificação da política de segurança de TI.

           Manutenção e Qualificação da Comunicação Governamental. R$ 100.000,00

                  Ampliar e qualificar a transparência e a comunicação do governo com a sociedade.

                   Disponibilizar 10 serviços on-line.

                    Disponibilização de serviços públicos on-line.

                     Elaborar e veicular 40 peças publicitárias audiovisuais institucionais.

                      Ampliação da comunicação entre Executivo e população através de mídia audiovisual.

                       Elaborar e veicular 80 peças publicitárias institucionais gráficas e de áudio.

                        Ampliação da comunicação entre Executivo e população.

                         Confecção de materiais  com informações de interesse do servidor.

                          Criação de um manual de padronização de documentos oficiais.

                            Estruturar o setor de Comunicação.

                             Estruturação dos eventos institucionais.

                              Realizar 4 avaliações do Plano Plurianual.

                               Realização de pesquisas e avaliações de gestão.

                                Realizar a publicação de 100% dos atos legais.

                                 Consolidação da transparência da informação pública.

                                  Elaboração de materiais e publicações oficiais e institucionais.

           Manutenção e Qualificação da Telefonia e da Comunicação dos Órgãos Municipais. R$ 70.000,00

                  Ampliar e qualificar a transparência e a comunicação do governo com a sociedade.

                    Estabelecer o funcionamento de 1.000 pontos de comunicação.

                      Gerenciamento da manutenção de hardware e redes lógicas.

                        Gerenciamento e manutenção de software.

                          Interligação e infraestrutura de redes lógicas.

                           Qualificação da política de segurança de TI.

                             Realizar inventário e mapeamento de equimentos de TI.

                               Realização de inventário e mapeamento de equimentos de TI. 

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 279.000,00
07 - Secretaria da Fazenda
        Reserva de Contingência. R$ 279.000,00

          Sob a denominação de Reserva de Contingência, o orçamento público poderá conter dotação destinada a

determinado programa ou unidade orçamentária, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais

quando se evidenciarem insuficientes, durante o exercício, as dotações orçamentárias constantes do orçamento anual.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA R$ 11.220.000,00
      Gestão Administrativa do Fundo de Previdência. R$ 9.610.000,00

      Reserva de Contingência Fundo de Previdência. R$ 1.610.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÃO R$ 3.450.000,00
     Gestão da Câmara de Vereadores.

        Manutenção das atividades administrativas e com Pessoal.

          Atividades de publicação dos atos da Câmara.

            Manutenção da Folha de inativos.

              Readequação, Ampliação do atual Prédio.

                Aquisição de equipamento e Material Permanente.

TOTAL R$ 97.882.700,40


