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Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                      
  Codigo          Especificacao                                       Projetos        Atividades   Oper. Especiais             Total
                                                                                                                                    
  01.000.0000     Legislativa                                                       3.950.000,00                        3.950.000,00
  01.031.0000       Acao Legislativa                                                3.950.000,00                        3.950.000,00
  01.031.0001       GESTAO DA CAMARA DE VEREADORES                                  3.950.000,00                        3.950.000,00
                                                                                                                                    
  04.000.0000     Administracao                                      33.000,00     19.818.897,99                       19.851.897,99
  04.122.0000       Administracao Geral                                             4.499.880,84                        4.499.880,84
  04.122.0003       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        1.956.380,84                        1.956.380,84
                    manter/desenvolver     o   servico    do
                    Gabinete   e  contratacao  de  eventuais
                    servicos;    Setor    de    Procuradoria
                    Municipal;      Setor      Controladoria
                    Municipal.
  04.122.0004       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                           96.000,00                           96.000,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  04.122.0005       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          316.000,00                          316.000,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  04.122.0006       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          331.000,00                          331.000,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos;    Aquisicao    de    veiculo;
                    Aquisicao  de novos Computadores  para a
                    Secretaria;    Pintura    do   predio da
                    Prefeitura.
  04.122.0007       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          235.500,00                          235.500,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos;     Aquisicao     de     novos
                    computadores  ao Setor de atendimento ao
                    publico   para   com   isso  oferecer um
                    melhorar  atendimento  ao  contribuinte;
                    Aquisicao  de  um  predio proprio para a
                    Secrertaria da Fazenda.
  04.122.0010       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          185.000,00                          185.000,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  04.122.0011       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                           96.000,00                           96.000,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  04.122.0013       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                           58.500,00                           58.500,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  04.122.0014       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                           50.500,00                           50.500,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos
  04.122.0101       Estabelecer  uma  gestao integrada entre                          560.000,00                          560.000,00
                    a   comunidade   e  o   Poder   Publico.
                    Melhorar    a   infraestrutura   urbana,
                    atraves   de   estudo  tecnico,  medidas
                    preventivas     e   corretivas    para a
                    manutencao do municipio.
  04.122.0109       Promover   programas   para   geracao de                           20.000,00                           20.000,00
                    emprego  e  renda. Criar mecanismos para
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                    fortalecer      a    economia     local.
                    Desenvolver  o  distrito industrial para
                    potencializar     o   crescimento    das
                    empresas    locais    e   atrair   novos
                    investidores.
  04.122.0110       Modernizar    a  gestao   publica   e de                          595.000,00                          595.000,00
                    sistemas.    Fomentar    a  melhoria  da
                    performance   funcional  e  profissional
                    dos  servidores. Melhorar a qualidade de
                    servicos    prestados    a  comunidade e
                    melhorar     os     servicos    entre as
                    secretarias.
  04.123.0000       Administracao Financeira                                       13.956.517,15                       13.956.517,15
  04.123.0003       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        1.734.080,89                        1.734.080,89
                    manter/desenvolver     o   servico    do
                    Gabinete   e  contratacao  de  eventuais
                    servicos;    Setor    de    Procuradoria
                    Municipal;      Setor      Controladoria
                    Municipal.
  04.123.0004       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          376.960,58                          376.960,58
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais



                    servicos.
  04.123.0005       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        1.237.576,00                        1.237.576,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  04.123.0006       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        2.625.744,25                        2.625.744,25
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos;    Aquisicao    de    veiculo;
                    Aquisicao  de novos Computadores  para a
                    Secretaria;    Pintura    do   predio da
                    Prefeitura.
  04.123.0007       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        1.662.262,67                        1.662.262,67
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos;     Aquisicao     de     novos
                    computadores  ao Setor de atendimento ao
                    publico   para   com   isso  oferecer um
                    melhorar  atendimento  ao  contribuinte;
                    Aquisicao  de  um  predio proprio para a
                    Secrertaria da Fazenda.
  04.123.0010       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        1.877.921,00                        1.877.921,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  04.123.0011       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          756.878,50                          756.878,50
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  04.123.0013       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        2.409.997,26                        2.409.997,26
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  04.123.0014       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        1.275.096,00                        1.275.096,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos
  04.126.0000       Tecnologia da Informacao                                          960.000,00                          960.000,00
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  04.126.0110       Modernizar    a  gestao   publica   e de                          960.000,00                          960.000,00
                    sistemas.    Fomentar    a  melhoria  da
                    performance   funcional  e  profissional
                    dos  servidores. Melhorar a qualidade de
                    servicos    prestados    a  comunidade e
                    melhorar     os     servicos    entre as
                    secretarias.
  04.128.0000       Formacao de Recursos Humanos                                      111.500,00                          111.500,00
  04.128.0110       Modernizar    a  gestao   publica   e de                          111.500,00                          111.500,00
                    sistemas.    Fomentar    a  melhoria  da
                    performance   funcional  e  profissional
                    dos  servidores. Melhorar a qualidade de
                    servicos    prestados    a  comunidade e
                    melhorar     os     servicos    entre as
                    secretarias.
  04.129.0000       Administracao de Receitas                        33.000,00        206.000,00                          239.000,00
  04.129.0007       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                           90.000,00                           90.000,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos;     Aquisicao     de     novos
                    computadores  ao Setor de atendimento ao
                    publico   para   com   isso  oferecer um
                    melhorar  atendimento  ao  contribuinte;
                    Aquisicao  de  um  predio proprio para a
                    Secrertaria da Fazenda.
  04.129.0110       Modernizar    a  gestao   publica   e de         33.000,00        116.000,00                          149.000,00
                    sistemas.    Fomentar    a  melhoria  da
                    performance   funcional  e  profissional
                    dos  servidores. Melhorar a qualidade de
                    servicos    prestados    a  comunidade e
                    melhorar     os     servicos    entre as
                    secretarias.
  04.722.0000       Telecomunicacoes                                                   85.000,00                           85.000,00
  04.722.0110       Modernizar    a  gestao   publica   e de                           85.000,00                           85.000,00
                    sistemas.    Fomentar    a  melhoria  da
                    performance   funcional  e  profissional
                    dos  servidores. Melhorar a qualidade de
                    servicos    prestados    a  comunidade e
                    melhorar     os     servicos    entre as
                    secretarias.
                                                                                                                                    
  06.000.0000     Seguranca Publica                                                   128.545,69                          128.545,69
  06.182.0000       Defesa Civil                                                      118.545,69                          118.545,69
  06.182.0101       Estabelecer  uma  gestao integrada entre                          118.545,69                          118.545,69
                    a   comunidade   e  o   Poder   Publico.
                    Melhorar    a   infraestrutura   urbana,
                    atraves   de   estudo  tecnico,  medidas
                    preventivas     e   corretivas    para a
                    manutencao do municipio.
  06.183.0000       Informacao e Inteligencia                                          10.000,00                           10.000,00
  06.183.0101       Estabelecer  uma  gestao integrada entre                           10.000,00                           10.000,00



                    a   comunidade   e  o   Poder   Publico.
                    Melhorar    a   infraestrutura   urbana,
                    atraves   de   estudo  tecnico,  medidas
                    preventivas     e   corretivas    para a
                    manutencao do municipio.
                                                                                                                                    
  08.000.0000     Assistencia Social                                 18.000,00      9.819.300,18                        9.837.300,18
  08.122.0000       Administracao Geral                                               116.800,00                          116.800,00
  08.122.0009       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                           99.500,00                           99.500,00
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                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  08.122.0106       Desenvolver  e  apoiar  acoes voltadas a                           17.300,00                           17.300,00
                    protecao  social  basica  e  especial de
                    familias  e  individuos  em  situacao de
                    vulnerabilidade e risco social.
  08.123.0000       Administracao Financeira                                        1.966.450,88                        1.966.450,88
  08.123.0009       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        1.966.450,88                        1.966.450,88
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  08.244.0000       Assistencia Comunitaria                          18.000,00      3.552.365,69                        3.570.365,69
  08.244.0104       Recuperar   e  qualificar   as  estradas                           70.000,00                           70.000,00
                    rurais,   dar   apoio   e  incentivo aos
                    produtores,  dar  suporte aos pescadores
                    no  periodo  de  defesa, desenvolvimento
                    da    agropecuaria   e  da   agricultura
                    agroecologica,  garantir o abastecimento
                    de  agua  para todas as familias na zona
                    rural,   promover   parcerias  que  deem
                    suporte  aos  produtores, realizacoes de
                    imunizacoes.
  08.244.0106       Desenvolver  e  apoiar  acoes voltadas a         18.000,00      3.482.365,69                        3.500.365,69
                    protecao  social  basica  e  especial de
                    familias  e  individuos  em  situacao de
                    vulnerabilidade e risco social.
  08.482.0000       Habitacao Urbana                                                4.183.683,61                        4.183.683,61
  08.482.0106       Desenvolver  e  apoiar  acoes voltadas a                        4.183.683,61                        4.183.683,61
                    protecao  social  basica  e  especial de
                    familias  e  individuos  em  situacao de
                    vulnerabilidade e risco social.
                                                                                                                                    
  09.000.0000     Previdencia Social                                                6.016.100,00                        6.016.100,00
  09.272.0000       Previdencia do Regime Estatutario                               6.016.100,00                        6.016.100,00
  09.272.0002       REMUNERACAO DE INATIVOS, PENSIONISTAS                           5.753.100,00                        5.753.100,00
  09.272.0110       Modernizar    a  gestao   publica   e de                          263.000,00                          263.000,00
                    sistemas.    Fomentar    a  melhoria  da
                    performance   funcional  e  profissional
                    dos  servidores. Melhorar a qualidade de
                    servicos    prestados    a  comunidade e
                    melhorar     os     servicos    entre as
                    secretarias.
                                                                                                                                    
  10.000.0000     Saude                                              10.000,00     22.616.122,06                       22.626.122,06
  10.122.0000       Administracao Geral                                             1.178.057,65                        1.178.057,65
  10.122.0008       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        1.178.057,65                        1.178.057,65
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos;  Reforma do predio onde esta o
                    SUS; Aquisicao de um predio proprio.
  10.301.0000       Atencao Basica                                   10.000,00     13.792.455,49                       13.802.455,49
  10.301.0008       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        9.114.331,64                        9.114.331,64
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos;  Reforma do predio onde esta o
                    SUS; Aquisicao de um predio proprio.
  10.301.0103       Assegurar   o  acesso  da  populacao aos         10.000,00      4.678.123,85                        4.688.123,85
                    servicos  de  atencao  basica  a  saude.
                    Desenvolver   sistema   de  informacao e
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                    diagnostico    que   confira   suporte a
                    formulacao  de politicas de governo para
                    a    saude   publica.   Informatizacao e
                    Interligacao   dos  sistemas  de  saude.
                    Reduzir  o  numero  de pacientes que sao
                    atendidos  em outros municipios. Atender
                    a     usuarios     que     necessitam de
                    medicamentos   conforme   as  diretrizes
                    farmaceuticas do Ministerio da Saude.
  10.302.0000       Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                           6.256.680,43                        6.256.680,43
  10.302.0103       Assegurar   o  acesso  da  populacao aos                        6.256.680,43                        6.256.680,43



                    servicos  de  atencao  basica  a  saude.
                    Desenvolver   sistema   de  informacao e
                    diagnostico    que   confira   suporte a
                    formulacao  de politicas de governo para
                    a    saude   publica.   Informatizacao e
                    Interligacao   dos  sistemas  de  saude.
                    Reduzir  o  numero  de pacientes que sao
                    atendidos  em outros municipios. Atender
                    a     usuarios     que     necessitam de
                    medicamentos   conforme   as  diretrizes
                    farmaceuticas do Ministerio da Saude.
  10.303.0000       Suporte Profilatico e Terapeutico                               1.206.214,93                        1.206.214,93
  10.303.0103       Assegurar   o  acesso  da  populacao aos                        1.206.214,93                        1.206.214,93
                    servicos  de  atencao  basica  a  saude.
                    Desenvolver   sistema   de  informacao e
                    diagnostico    que   confira   suporte a
                    formulacao  de politicas de governo para
                    a    saude   publica.   Informatizacao e
                    Interligacao   dos  sistemas  de  saude.
                    Reduzir  o  numero  de pacientes que sao
                    atendidos  em outros municipios. Atender
                    a     usuarios     que     necessitam de
                    medicamentos   conforme   as  diretrizes
                    farmaceuticas do Ministerio da Saude.
  10.304.0000       Vigilancia Sanitaria                                              182.713,56                          182.713,56
  10.304.0103       Assegurar   o  acesso  da  populacao aos                          182.713,56                          182.713,56
                    servicos  de  atencao  basica  a  saude.
                    Desenvolver   sistema   de  informacao e
                    diagnostico    que   confira   suporte a
                    formulacao  de politicas de governo para
                    a    saude   publica.   Informatizacao e
                    Interligacao   dos  sistemas  de  saude.
                    Reduzir  o  numero  de pacientes que sao
                    atendidos  em outros municipios. Atender
                    a     usuarios     que     necessitam de
                    medicamentos   conforme   as  diretrizes
                    farmaceuticas do Ministerio da Saude.
                                                                                                                                    
  11.000.0000     Trabalho                                                             25.000,00                           25.000,00
  11.334.0000       Fomento ao Trabalho                                                25.000,00                           25.000,00
  11.334.0109       Promover   programas   para   geracao de                           25.000,00                           25.000,00
                    emprego  e  renda. Criar mecanismos para
                    fortalecer      a    economia     local.
                    Desenvolver  o  distrito industrial para
                    potencializar     o   crescimento    das
                    empresas    locais    e   atrair   novos
                    investidores.
                                                                                                                                    
  12.000.0000     Educacao                                        1.129.685,88     30.993.339,56                       32.123.025,44
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  12.122.0000       Administracao Geral                                               288.417,93                          288.417,93
  12.122.0012       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          213.500,00                          213.500,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  12.122.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a                           69.917,93                           69.917,93
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
  12.122.0107       Desenvolver  o  municipio resgatando seu                            5.000,00                            5.000,00
                    passado,     projetando     o   futuro e
                    aproveitando   as  potencias  historicos
                    para   seu   desenvolvimento.   Fomentar
                    acoes    nos   bairros   criando   acoes
                    descentralizadas.  Articular um conjunto
                    de  acoes  junto  aos orgaos competentes
                    para   potencializar  o  desenvolvimento
                    cultural e turistico do municipio.
  12.123.0000       Administracao Financeira                                        2.923.046,05                        2.923.046,05
  12.123.0012       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        2.923.046,05                        2.923.046,05
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  12.306.0000       Alimentacao e Nutricao                                            715.337,06                          715.337,06
  12.306.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a                          715.337,06                          715.337,06
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
  12.361.0000       Ensino Fundamental                              225.000,00     17.606.550,13                       17.831.550,13
  12.361.0012       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                       13.006.609,42                       13.006.609,42
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  12.361.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a        225.000,00      4.599.940,71                        4.824.940,71
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
  12.362.0000       Ensino Medio                                                      575.819,10                          575.819,10
  12.362.0012       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          575.819,10                          575.819,10
                    manter/desenvolver     o   servico    da



                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  12.363.0000       Ensino Profissional                                               608.758,00                          608.758,00
  12.363.0012       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          608.758,00                          608.758,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  12.364.0000       Ensino Superior                                                   428.725,00                          428.725,00
  12.364.0012       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          128.725,00                          128.725,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  12.364.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a                          300.000,00                          300.000,00
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
  12.365.0000       Educacao Infantil                               211.685,88      4.837.358,72                        5.049.044,60
  12.365.0012       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                        4.025.387,09                        4.025.387,09
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
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                    servicos.
  12.365.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a        211.685,88        811.971,63                        1.023.657,51
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
  12.367.0000       Educacao Especial                               518.000,00        465.043,43                          983.043,43
  12.367.0012       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          465.043,43                          465.043,43
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  12.367.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a        518.000,00                                            518.000,00
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
  12.368.0000       Educacao Basica                                                    85.000,00                           85.000,00
  12.368.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a                           85.000,00                           85.000,00
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
  12.392.0000       Difusao Cultural                                                    5.000,00                            5.000,00
  12.392.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a                            5.000,00                            5.000,00
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
  12.573.0000       Difusao   do  Conhecimento  Cientifico e                           15.000,00                           15.000,00
                    Tecnologico
  12.573.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a                           15.000,00                           15.000,00
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
  12.782.0000       Transporte Rodoviario                           175.000,00      1.462.704,14                        1.637.704,14
  12.782.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a        175.000,00      1.462.704,14                        1.637.704,14
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
  12.811.0000       Desporto de Rendimento                                            318.580,00                          318.580,00
  12.811.0012       Aquisicao    de    materiais   a  fim de                          318.580,00                          318.580,00
                    manter/desenvolver     o   servico    da
                    Secretaria  e  contratacao  de eventuais
                    servicos.
  12.812.0000       Desporto Comunitario                                              658.000,00                          658.000,00
  12.812.0102       Ampliar   o  atendimento   e  melhorar a                          658.000,00                          658.000,00
                    qualidade  do  Ensino Publico Municipal,
                    tendo    como    meta   a  Excelencia na
                    Educacao.
                                                                                                                                    
  13.000.0000     Cultura                                         1.344.497,32      2.003.788,49                        3.348.285,81
  13.391.0000       Patrimonio     Historico,    Artistico e      1.310.115,93        313.788,49                        1.623.904,42
                    Arqueologico
  13.391.0107       Desenvolver  o  municipio resgatando seu      1.310.115,93        313.788,49                        1.623.904,42
                    passado,     projetando     o   futuro e
                    aproveitando   as  potencias  historicos
                    para   seu   desenvolvimento.   Fomentar
                    acoes    nos   bairros   criando   acoes
                    descentralizadas.  Articular um conjunto
                    de  acoes  junto  aos orgaos competentes
                    para   potencializar  o  desenvolvimento
                    cultural e turistico do municipio.
  13.392.0000       Difusao Cultural                                 24.381,39      1.690.000,00                        1.714.381,39
  13.392.0106       Desenvolver  e  apoiar  acoes voltadas a                           15.000,00                           15.000,00
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                    protecao  social  basica  e  especial de
                    familias  e  individuos  em  situacao de
                    vulnerabilidade e risco social.
  13.392.0107       Desenvolver  o  municipio resgatando seu         24.381,39      1.675.000,00                        1.699.381,39
                    passado,     projetando     o   futuro e
                    aproveitando   as  potencias  historicos
                    para   seu   desenvolvimento.   Fomentar
                    acoes    nos   bairros   criando   acoes
                    descentralizadas.  Articular um conjunto
                    de  acoes  junto  aos orgaos competentes
                    para   potencializar  o  desenvolvimento
                    cultural e turistico do municipio.
  13.695.0000       Turismo                                          10.000,00                                             10.000,00
  13.695.0107       Desenvolver  o  municipio resgatando seu         10.000,00                                             10.000,00
                    passado,     projetando     o   futuro e
                    aproveitando   as  potencias  historicos
                    para   seu   desenvolvimento.   Fomentar
                    acoes    nos   bairros   criando   acoes
                    descentralizadas.  Articular um conjunto
                    de  acoes  junto  aos orgaos competentes
                    para   potencializar  o  desenvolvimento
                    cultural e turistico do municipio.
                                                                                                                                    
  15.000.0000     Urbanismo                                      25.364.903,74      7.494.434,74                       32.859.338,48
  15.451.0000       Infra-estrutura Urbana                       25.364.903,74      1.318.434,74                       26.683.338,48
  15.451.0101       Estabelecer  uma  gestao integrada entre     25.364.903,74      1.318.434,74                       26.683.338,48
                    a   comunidade   e  o   Poder   Publico.
                    Melhorar    a   infraestrutura   urbana,
                    atraves   de   estudo  tecnico,  medidas
                    preventivas     e   corretivas    para a
                    manutencao do municipio.
  15.452.0000       Servicos Urbanos                                                5.946.000,00                        5.946.000,00
  15.452.0101       Estabelecer  uma  gestao integrada entre                        1.335.000,00                        1.335.000,00
                    a   comunidade   e  o   Poder   Publico.
                    Melhorar    a   infraestrutura   urbana,
                    atraves   de   estudo  tecnico,  medidas
                    preventivas     e   corretivas    para a
                    manutencao do municipio.
  15.452.0108       Promover  acoes  de  educacao ambiental,                        4.611.000,00                        4.611.000,00
                    para  sensibilizar  e  informar quanto a
                    importancia  da preservacao dos recursos
                    naturais      e   proporcionar     maior
                    compreensao  do meio ambiente de maneira
                    interativa,  pratica e etica, Promover a
                    sustentabilidade         em         toda
                    territorialidade  do  municipio  atraves
                    de       capacitacao,      planejamento,
                    fiscalizacao,   preservacao  e  educacao
                    ambiental,   Controle   permanente   dos
                    animais  soltos em vias publicas; Manejo
                    correto   com   transbordo  e  a  coleta
                    seletiva.
  15.453.0000       Transportes Coletivos Urbanos                                     230.000,00                          230.000,00
  15.453.0101       Estabelecer  uma  gestao integrada entre                          230.000,00                          230.000,00
                    a   comunidade   e  o   Poder   Publico.
                    Melhorar    a   infraestrutura   urbana,
                    atraves   de   estudo  tecnico,  medidas
                    preventivas     e   corretivas    para a
                    manutencao do municipio.
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  17.000.0000     Saneamento                                        125.000,00                                            125.000,00
  17.511.0000       Saneamento Basico Rural                          75.000,00                                             75.000,00
  17.511.0104       Recuperar   e  qualificar   as  estradas         75.000,00                                             75.000,00
                    rurais,   dar   apoio   e  incentivo aos
                    produtores,  dar  suporte aos pescadores
                    no  periodo  de  defesa, desenvolvimento
                    da    agropecuaria   e  da   agricultura
                    agroecologica,  garantir o abastecimento
                    de  agua  para todas as familias na zona
                    rural,   promover   parcerias  que  deem
                    suporte  aos  produtores, realizacoes de
                    imunizacoes.
  17.512.0000       Saneamento Basico Urbano                         50.000,00                                             50.000,00
  17.512.0108       Promover  acoes  de  educacao ambiental,         50.000,00                                             50.000,00
                    para  sensibilizar  e  informar quanto a
                    importancia  da preservacao dos recursos
                    naturais      e   proporcionar     maior
                    compreensao  do meio ambiente de maneira
                    interativa,  pratica e etica, Promover a
                    sustentabilidade         em         toda
                    territorialidade  do  municipio  atraves
                    de       capacitacao,      planejamento,
                    fiscalizacao,   preservacao  e  educacao
                    ambiental,   Controle   permanente   dos
                    animais  soltos em vias publicas; Manejo
                    correto   com   transbordo  e  a  coleta
                    seletiva.
                                                                                                                                    
  18.000.0000     Gestao Ambiental                                  490.000,00      1.109.220,77                        1.599.220,77



  18.541.0000       Preservacao e Conservacao Ambiental                               628.863,42                          628.863,42
  18.541.0108       Promover  acoes  de  educacao ambiental,                          628.863,42                          628.863,42
                    para  sensibilizar  e  informar quanto a
                    importancia  da preservacao dos recursos
                    naturais      e   proporcionar     maior
                    compreensao  do meio ambiente de maneira
                    interativa,  pratica e etica, Promover a
                    sustentabilidade         em         toda
                    territorialidade  do  municipio  atraves
                    de       capacitacao,      planejamento,
                    fiscalizacao,   preservacao  e  educacao
                    ambiental,   Controle   permanente   dos
                    animais  soltos em vias publicas; Manejo
                    correto   com   transbordo  e  a  coleta
                    seletiva.
  18.542.0000       Controle Ambiental                              490.000,00        480.357,35                          970.357,35
  18.542.0108       Promover  acoes  de  educacao ambiental,        490.000,00        480.357,35                          970.357,35
                    para  sensibilizar  e  informar quanto a
                    importancia  da preservacao dos recursos
                    naturais      e   proporcionar     maior
                    compreensao  do meio ambiente de maneira
                    interativa,  pratica e etica, Promover a
                    sustentabilidade         em         toda
                    territorialidade  do  municipio  atraves
                    de       capacitacao,      planejamento,
                    fiscalizacao,   preservacao  e  educacao
                    ambiental,   Controle   permanente   dos
                    animais  soltos em vias publicas; Manejo
                    correto   com   transbordo  e  a  coleta
                    seletiva.
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  20.000.0000     Agricultura                                        17.000,00      3.004.377,39                        3.021.377,39
  20.542.0000       Controle Ambiental                                                 10.000,00                           10.000,00
  20.542.0104       Recuperar   e  qualificar   as  estradas                           10.000,00                           10.000,00
                    rurais,   dar   apoio   e  incentivo aos
                    produtores,  dar  suporte aos pescadores
                    no  periodo  de  defesa, desenvolvimento
                    da    agropecuaria   e  da   agricultura
                    agroecologica,  garantir o abastecimento
                    de  agua  para todas as familias na zona
                    rural,   promover   parcerias  que  deem
                    suporte  aos  produtores, realizacoes de
                    imunizacoes.
  20.608.0000       Promocao da Producao Agropecuaria                               2.994.377,39                        2.994.377,39
  20.608.0104       Recuperar   e  qualificar   as  estradas                        2.994.377,39                        2.994.377,39
                    rurais,   dar   apoio   e  incentivo aos
                    produtores,  dar  suporte aos pescadores
                    no  periodo  de  defesa, desenvolvimento
                    da    agropecuaria   e  da   agricultura
                    agroecologica,  garantir o abastecimento
                    de  agua  para todas as familias na zona
                    rural,   promover   parcerias  que  deem
                    suporte  aos  produtores, realizacoes de
                    imunizacoes.
  20.695.0000       Turismo                                          17.000,00                                             17.000,00
  20.695.0104       Recuperar   e  qualificar   as  estradas         17.000,00                                             17.000,00
                    rurais,   dar   apoio   e  incentivo aos
                    produtores,  dar  suporte aos pescadores
                    no  periodo  de  defesa, desenvolvimento
                    da    agropecuaria   e  da   agricultura
                    agroecologica,  garantir o abastecimento
                    de  agua  para todas as familias na zona
                    rural,   promover   parcerias  que  deem
                    suporte  aos  produtores, realizacoes de
                    imunizacoes.
                                                                                                                                    
  23.000.0000     Comercio e Servicos                                17.000,00        421.000,00                          438.000,00
  23.125.0000       Normatizacao e Fiscalizacao                                         9.000,00                            9.000,00
  23.125.0109       Promover   programas   para   geracao de                            9.000,00                            9.000,00
                    emprego  e  renda. Criar mecanismos para
                    fortalecer      a    economia     local.
                    Desenvolver  o  distrito industrial para
                    potencializar     o   crescimento    das
                    empresas    locais    e   atrair   novos
                    investidores.
  23.691.0000       Promocao Comercial                               17.000,00        398.000,00                          415.000,00
  23.691.0109       Promover   programas   para   geracao de         17.000,00        398.000,00                          415.000,00
                    emprego  e  renda. Criar mecanismos para
                    fortalecer      a    economia     local.
                    Desenvolver  o  distrito industrial para
                    potencializar     o   crescimento    das
                    empresas    locais    e   atrair   novos
                    investidores.
  23.695.0000       Turismo                                                            14.000,00                           14.000,00
  23.695.0109       Promover   programas   para   geracao de                           14.000,00                           14.000,00
                    emprego  e  renda. Criar mecanismos para
                    fortalecer      a    economia     local.
                    Desenvolver  o  distrito industrial para
                    potencializar     o   crescimento    das



                    empresas    locais    e   atrair   novos
                    investidores.
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  28.000.0000     Encargos Especiais                                                  655.000,00      5.684.500,00      6.339.500,00
  28.128.0000       Formacao de Recursos Humanos                                      655.000,00                          655.000,00
  28.846.0000       Outros Encargos Especiais                                                         5.684.500,00      5.684.500,00
                                                                                                                                    
  99.000.0000     Reserva de Contingencia                                                                                 200.000,00
  99.999.0000       Reserva de Contingencia                                                                               200.000,00
  99.999.9999       Sob    a   denominacao   de   Reserva de                                                              200.000,00
                    Contingencia,    o   orcamento   publico
                    podera    conter   dotacao   destinada a
                    determinado    programa    ou    unidade
                    orcamentaria,   cujos   recursos   serao
                    utilizados  para  abertura  de  creditos
                    adicionais    quando   se   evidenciarem
                    insuficientes,  durante  o exercicio, as
                    dotacoes   orcamentarias  constantes  do
                    orcamento anual.
                                                                                                                                    
                        Total ................                   28.549.086,94    108.055.126,87      5.684.500,00    142.488.713,81

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 14/Dez/2021, 08h e 50m.


