
 

 

     LEI  MUNICIPAL Nº 381/2001.      

 

DISPÕE  SOBRE  O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMILIA PARA O 

PERIODO DE 2002-2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                                    

             SÉRGIO JOÃO PIETROBELLI, Prefeito Municipal de Sagrada Família, FAÇO SABER, no uso das 

atribuições que me são conferidas pelo Art. 27, Itens I e III da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com Art. 247 Parágrafo 5º do Regimento 

Interno, que a Câmara Municipal de vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 

      Art. 1º - O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA para o período 2002/2005, 

constituído pelos anexos constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Orçamento Anual de cada 

exercício. 

 

                                                   Art. 2º - Integram o anexo de metas prioritárias na presente Lei, de acordo com o § 1.º do art. 165 da 

Constituição Federal, os programas relativos: 

a) as despesas de capital;  

b) as despesas delas decorrentes; 

c) as despesas de duração continuada 

 

                                                Art. 3.º -  A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de cada exercício financeiro indicará os programas 

prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com a indicação da fonte de recurso. 

 



                 Art. 4.º - Em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 48 da LC 101/00, a escolha das metas 

prioritárias a integrarem o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, será feita com a participação da 

comunidade. 

                 Art. 5º - Os recursos a serem utilizados para a cobertura dos programas estabelecidos no Plano Plurianual serão 

os de origem própria e as transferências de convênios e acordos. 

 

                  Art. 6º - Mediante aprovação do Legislativo, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas 

estabelecidas a fim de contabilizar as despesas orçadas com as receitas estimadas em cada exercício. 

 

                  Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

      

                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA, EM 11 DE JUNHO DE 2001. 

 

 

 

          SÉRGIO JOÃO PIETROBELLI 

           Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

IVANOR ANTONIO S. ZAT 

Sec. Mun. de Administração 

 

 

 

 



 

 

 

    FUNÇÃO – 01 – LEGISLATIVA  

SUB- FUNÇÃO 031 – AÇÃO LEGISLATIVA 

PROGRAMAS 

   

METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/ OBJETIVO RECURSOS 

0001  01.01 – 

MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES 

DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

VEREADORES 

 

A Câmara tem, além dos 

subsídios dos Vereadores, 

despesas de pessoal com 

servidores, assessoria jurídica e 

encargos sociais. Além disso, 

precisa manter as despesas com 

materiais de expediente, luz, 

água, telefone, viagens e 

conservação de bens.   

Manter os serviços da Câmara 

Municipal de Vereadores 

PRÓPRIOS 

0001 01.02 – 

REEQUIPAMENTO 

DA CAMARA 

AMPLIAÇÃO E 

MANUTENÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

DO LEGISLATIVO 

A Câmara não possui seu 

prédio próprio, porem necessita 

de melhorar a mobília, tais 

como mesas, cadeiras, birôs, 

Equipamento de Som, 

Equipamento de Informática e 

outros. 

Mobiliar a Câmara de Vereadores 

e melhorar os equipamentos, 

especialmente os de som e de 

informática.  

PRÓPRIOS OU 

DE CONVÊNIOS. 

0012 01.03 – 

DIVULGAÇÃO 

OFICIAL 

 

A Câmara de Vereadores 

necessita divulgar seus atos 

oficiais. 

Divulgar os atos oficiais, através 

da imprensa escrita e falada. 

PRÓPRIOS 

0015 01.04 – 

CONSTRUÇÃO, 

MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DO 

PRÉDIO DA 

CÂMARA. 

 

A Câmara Municipal de 

Vereadores não possui prédio 

próprio, o qual deve ser 

construído e conservado. 

Construir, manter e conservar o 

Prédio da Câmara Municipal de 

Vereadores. 

PRÓPRIOS, DE  

CONVÊNIOS OU 

OPERAÇÃO DE 

CRÉDITO. 

     

 

 



 

 

FUNÇÃO 02 – JUDICIÁRIA 

    SUBFUNÇÃO 062 – DEFESA DO INTERESSE  PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO  
      

PROGRAMAS 

 

METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVOS RECURSOS 

0004 

0006 

 

02.01- MANTER 

ASSESSORIA 

JURIDICA PRÓPRIA 

DO MUNICIPIO. 

O município possui assessoria 

jurídica própria, o qual 

necessita de condições para 

implementação das ações. 

Compreende o conjunto de ações 

relativas a defesa e 

acompanhamento do interesse da 

sociedade e do Poder Público, 

com orientação jurídica e a defesa 

em todos os graus de interesse da 

população comprovadamente 

carente. 

PRÓPRIOS 

 

 

                                 FUNÇÃO – 04 -ADMINISTRAÇÃO  

    SUBFUNÇÃO 121 – PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

      

PROGRAMAS 

 

METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVOS RECURSOS 

0007 

 

04.01- ELABORAR 

O ORÇAMENTO DO 

MUNICÍPIO E 

INTEGRAR O 

ORÇAMENTO DOS 

FUNDOS. 

O município através de equipe 

elabora anualmente o 

Orçamento para o exercício 

seguinte. 

Continuar elaborando o 

Orçamento Anual, com 

respectivos anexos, bem como 

homologar o Plano de Aplicação 

dos Fundos. 

PRÓPRIOS 

 

    SUB-FUNÇÃO 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL         

PROGRAMAS 

 

METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVOS RECURSOS 

0024-0016 04.02 -AQUISIÇÃO 

DE MÁQUINAS, 

APARELHOS, 

EQUIPAMENTOS E 

PROGRAMAS PARA 

INFORMATICA. 

A administração tem 

precariedade de móveis, 

especialmente, de equipamentos 

de informática.  

Equipar a administração com 

móveis, máquinas, e 

equipamentos de informática, 

visando maior agilidade e 

precisão nos seus atos. 

PRÓPRIOS 



0015 04.03 –AMPLIAÇÃO 

E MANUTENÇÃO 

DO CENTRO 

ADMINISTRATIVO. 

 

A Prefeitura está instalada em 

prédio próprio, no entanto 

apresenta carência de 

fechamento do pátio, bem como 

construção de calçadas e muro.  

Construção de calçadas e muro 

do centro administrativo, para dar  

melhores condições de trabalho 

aos servidores  à  administração. 

PRÓPRIOS 

0008-0016  

04.04 – 

ELABORAÇÃO  DO 

PLANO DIRETOR E 

REESTRUTRAÇÕES 

ADMINISTRATIVA

S 

Há necessidade de expansão do 

perímetro urbano, haja vista a 

limitação de terrenos para 

investidores, o que está 

ensejando construções fora do 

perímetro urbano, com graves 

conseqüências de ordenamento 

no  futuro. 

Elaboração do plano diretor para 

disciplinar o uso e a ocupação do 

solo,  da área urbana, com a 

instituição do Código de Obras e 

de Posturas. 

 

PRÓPRÍOS 

0013-0016-

0017-0028 

04.05–REFORMA 

ADMINISTRATIVA 

E 

APERFEIÇOAMENT

O DE PESSOAL 

 

O Estatuto dos Servidores e os 

Planos de Carreira do 

Magistério encontram-se 

defasados, ensejando uma 

ampla reforma, visando adequá-

los à legislação vigente e às 

necessidades da Prefeitura. 

Outrossim, há grande demanda 

de qualificação de pessoal. 

Adequar a legislação e a estrutura 

do quadro administrativo à 

legislação vigente e às reais 

necessidades do Município, 

através da reforma administrativa 

e da qualificação dos servidores.. 

 

PROPRIOS 

0030 04.06 – 

MANUTENÇÃO DE 

CONVÊNIOS.  

  

O Município necessita manter 

convênios com órgãos Federais 

e Estaduais para serviços de 

utilidade pública, tais como 

Cartório Eleitoral e outros, 

visando economia para a 

população em deslocamentos 

para outros centros.  

Manter convênios já existentes e 

formalizar outros, devidamente 

autorizados pela Câmara 

Municipal de Vereadores. 

PROPRIOS 

0012-0031 04.07 – 

DIVULGAÇÃO 

OFICIAL 

 

A legislação vigente exige a 

divulgação de atos oficiais de 

interesse dos munícipes e 

outros. 

Promover a divulgação dos atos 

oficiais de interesse dos 

munícipes. 

PROPRIOS 



0016 04.08 – AQUISIÇÃO 

E MANUTENÇÃO 

DE VEÍCULO DE 

USO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

Há necessidade de troca do 

veículo do Gabinete do Prefeito 

bem como de sua manutenção. 

Trocar o veículo do Gabinete por 

um mais novo e prover a sua 

manutenção.  

PROPRIOS 

 

    SUB FUNÇÃO –  123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  

0128 04.09 – 

AMORTIZAÇÃO DA 

DÍVIDA PÚBLICA   

O Município tem  dívidas com 

o FABS – Fundo de 

Aposentadoria e Benefício do 

Servidor, FUNDOPIMES – 

Fundo de Desenvolvimento ao 

Programa Integrado de  

Melhoria Social, 

FUNDURBANO, INSS e RGE 

e outros. 

 

Amortizar a dívida contratada 

junto ao FABS, FUNDOPIMES, 

FUNDURBANO, INSS, RGE e 

outros. 

PRÓPRIOS 

 

    SUBFUNÇÃO 124 – CONTROLE INTERNO 

PROGRAMAS 

 

METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVOS RECURSOS 

0007-0008-

0010-0016 

 

04.10- AMPLIAÇÃO 

E MANUTENÇÃO 

DO CONTROLE 

INTERNO  

O município possui  Sistema de 

Controle Interno deficitário. 

Aumentar a equipe técnica, 

implantando e mantendo um setor 

que permita realizar estudos e 

estimativas, bem como manter 

um controle sobre a 

administração, com o objetivo de 

dar maior eficiência ao serviço 

público. 

PRÓPRIOS 

 

 

    FUNÇÃO 06 – SEGURANÇA PÚBLICA  

    SUB-FUNÇÃO 181 - POLICIAMENTO 

0033 06.01 – APOIO AO 

POLICIAMENTO 

MILITAR 

Há necessidade de apoio ao 

policiamento militar, através 

de convênio com o Estado. 

Buscar, através de convênios com o 

Governo do Estado, melhor 

instrumentalização da corporação 

da Brigada Militar, através da 

construção de um prédio próprio e 

PRÓPRIOS E DE 

CONVÊNIOS 



apoio na aquisição de 

equipamentos e manutenção da 

frota de veículos. 

 

FUNÇÃO – 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL  

    SUB-FUNÇÃO – 241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO  

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0038 08.01 – 

MANUTENÇÃO DE 

PROGRAMAS DE 

ASSISTÊNCIA AO 

IDOSO E 

APOSENTADO 

Há grande necessidade de 

manutenção e ampliação dos 

programas de Assistência ao 

Idoso mantidos através de 

convênio com a União e o 

Estado. 

Manter os programas de assistência 

ao Idoso, em convênio com a União 

e o Estado, inclusive, dentro das 

possibilidades, implantar a 

gratuidade total de passagens 

dentro do município e a gratuidade 

total dos medicamentos e ainda, 

apoiar viagens de intercâmbio e 

auxiliar na implantação de uma 

sede própria para os idosos  

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS  

 

SUB-FUNÇÃO – 242 – ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  

0039 08.02 – 

IMPLANTAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE 

PROGRAMAS DE 

ASSISTÊNCIA AO 

PORTADOR DE 

DEFICIÊNCIA 

Há necessidade de 

manutenção e ampliação dos 

programas de Assistência ao 

Portador de Deficiência 

através de convênio com a 

União e o Estado. 

Manter e ampliar os programas de 

Assistência ao Portador de 

Deficiência, em convênio com a 

União e o Estado.   

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS  

 

 

 SUB-FUNÇÃO 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 

0040 08.03 – 

IMPLANTAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE 

CRECHES 

MUNICIPAIS E DE 

ASSISTÊNCIA A 

CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE 

Há demanda para a 

implantação de uma creche 

municipal e a necessidade de 

manutenção e ampliação dos 

programas de Assistência a 

Criança e Adolescente através 

de convênio com a União e o 

Estado. 

Implantar e manter Creche 

Municipal mantendo e ampliando 

os programas de Assistência a 

Criança e ao Adolescente, em 

convênio com a União e o Estado.   

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS  



  

 

SUB-FUNÇÃO – 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  

0043 08.04 – 

IMPLANTAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE 

PROGRAMAS DE 

ASSISTÊNCIA 

COMUNITÁRIA E DE 

AUXÍLIOS E 

SUBVENÇÕES 

Há necessidade de 

manutenção e ampliação dos 

programas de Assistência 

Comunitária e de Auxílios e 

Subvenções a Entidades e a 

Pessoas Carentes. 

Manter e ampliar os programas de 

Assistência Comunitária, através de 

auxílios a pessoas, nos termos da 

Lei Municipal, que define os 

auxílios a pessoas e a Lei 

Municipal que institui o plano de 

auxílios e subvenções a entidades 

que se dedicam a assistência a 

carentes, idosos, crianças e 

adolescentes, em convênio com a 

União e o Estado.   

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS  

 

 

    FUNÇÃO – 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL  

    SUB-FUNÇÃO – 272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 

0045 09.01 – 

MANUTENÇÃO DO 

FUNDO DE 

APOSENTADORIA 

DOS SERVIDORES 

ESTATUTÁRIOS 

O Município tem sistema 

contributivo próprio de 

seguridade dos servidores, 

cujas despesas devem ser 

mantidas.  

Proporcionar o atendimento das 

despesas do Fundo Próprio de 

Aposentadoria dos Servidores 

Municipais do regime estatutário. 

PROPRIOS E 

CONTRIBUIÇÕE

S DOS 

SERVIDORES 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNÇÃO – 10 – SAÚDE  

    SUB-FUNÇÃO – 301 – ATENÇÃO BÁSICA 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0046-0047 

 

 

 

 

 

 

 

10.01–ASSISTÊNCIA 

DE SAÚDE À 

POPULAÇÃO 

O Município presta 

assistência de saúde à 

população através dos seus 

recursos próprios – ASPS - e 

dos Convênios com a União, 

com o Estado e de consórcios 

com outros Municípios.  

Promover a assistência de saúde à 

população em postos de saúde, 

hospital, ambulatório, incluindo-se 

medicamentos, exames 

laboratoriais e radiológicos, 

passagens para tratamento 

especializado fora do domicílio, 

utilizando-se, para tanto, todos os 

recursos possíveis, através de 

convênios com a União, com o 

Estado e os decorrentes do mínimo 

constitucional próprio estabelecido 

na EC 29. Essa meta inclui todas as 

despesas necessárias, com pessoal 

existente, bem como ampliar o 

quadro, treinamentos, materiais, 

equipamentos, programas de 

informática, veículos e serviços 

necessários para a eficácia da 

assistência de saúde a população.  

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS 

COM ESTADO E 

UNIÃO 

 

 

    SUB-FUNÇÃO – 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

0046-0047-

0048-0049 

10.02 – 

IMPLANTAÇÃO DO 

AMBULATÓRIO 

MUNICIPAL 

O município conta com uma 

unidade construída, com área 

de 177,00 m2, e com parte do 

equipamento necessário. No 

entanto, há demanda de mais 

equipamentos, visando a 

implantação do ambulatório 

municipal. 

 

Construir e manter salas para raio-x 

e laboratório de analises, bem como 

adequar o prédio existente e prover 

o restante dos equipamentos 

necessários para a implantação do 

ambulatório municipal, uma das 

grandes demandas do município, 

haja vista que o hospital mais 

próximo se localiza a 48km da 

Sede Municipal. Construir e manter 

unidades de saúde no interior do 

PROPRIOS 

(ASPS) E 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO E 

O ESTADO.  



município. Aquisição e distribuição 

de  medicamentos. 

 

    SUB-FUNÇÃO – 303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 

0047-0048-

0049-0050 

10.03–

MANUTENÇÃO DE 

PROGRAMAS 

PROFILÁTICOS E 

TERAPÊUTICOS 

O Município desenvolve 

programas profiláticos, tais 

como: Agentes Comunitárias 

de Saúde, Diabéticos, Idosos, 

Cardíacos, Exames 

Ginecológicos, Pré-Natal e o 

programa PSF (Saúde na 

Família).  

Manter e ampliar os programas 

profiláticos e terapêuticos, visando 

reduzir a incidência de doenças que 

podem ser evitadas através da 

prevenção.  

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO E 

O ESTADO 

 

    SUB-FUNÇÃO – 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

0051 10.04– 

MANUTENÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E 

INSPEÇÃO 

SANITÁRIA-

VIGILÂNCIA  

SANITÁRIA 

Há grande necessidade de 

implantar e manter a 

vigilância sanitária municipal. 

Implantar e manter a vigilância 

sanitária municipal, com o objetivo 

de fiscalizar o comércio local para 

que não haja a comercialização 

produtos de má qualidade e/ou com 

data de vencimento já ultrapassada, 

bem como as condições de higiene 

necessárias e outras transgressões. 

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS  

 

    SUB-FUNÇÃO 305– VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  

0053-0054 10.05-

MANUTENÇÃO DA 

VIGILÂNCIA 

EPIDOMIOLÓGICA 

Há grande necessidade de 

manutenção e ampliação dos 

programas de vigilância 

epidemiológica mantidos 

através de convênio com a 

União e o Estado. 

Implantar e manter a vigilância 

epidemiológica no município. 

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS  

 

    SUB-FUNÇÃO 306– ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  

0055 10.06 – 

MANUTENÇÃO DE 

PROGRAMAS DE 

ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO 

Há grande necessidade de 

manutenção e ampliação dos 

programas de Alimentação e 

Nutrição mantidos através de 

convênio com a União e o 

Estado. 

Manter o programa de orientação, 

alimentação e nutrição em 

convênio com a União e o Estado. 

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS  



 

FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 

    SUB-FUNÇÃO- 361– ENSINO FUNDAMENTAL 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0065-0066-

0070 

12.01 REFORMA, 

CONSTRUÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE 

ESCOLAS 

MUNICIPAIS E 

IMPLANTAÇÃO DE 

NOVAS SÉRIES 

O Município conta, 

atualmente, com 08 (oito) 

escolas municipais. Há 

necessidade de reforma, 

ampliação do nível de 

formação das escolas 

existentes e a implantação de 

novas séries.  

Visa a reforma das escolas 

existentes, a ampliação e 

construção de novas escolas, 

visando a implantação de novas 

séries nas escolas municipais e 

ampliar a oferta de vagas no ensino 

fundamental, dotando-se as 

mesmas de toda a infraestrutura 

necessária. 

RECURSOS DA 

MDE, FUNDEF E 

CONVÊNIOS  

0066-0070 12.02 – 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

(AMPLIAÇÃO, 

REFORMA E 

MANUTENÇÃO DA 

FROTA ) 

 

A SMEC conta atualmente 

com uma frota de 06 veículos 

entre ônibus e Kombi, alguns 

carros desta frota estão se 

deteriorando, ensejando 

necessidade de reposição e de 

reformas. 

Outrossim, há necessidade de 

ampliação dessa frota. 

Aquisição de ônibus, micro ônibus 

e Kombi.  Reforma e manutenção 

da frota existente, para transporte 

de 1° grau ou manter contrato de 

prestação de serviços com pessoas 

físicas ou jurídicas, para atender o 

transporte escolar. 

 

 

MDE, FUNDEF E 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO E 

O ESTADO 

0066-0070 12.03 – AQUISIÇÃO 

DE MATERIAL 

DIDÁTICO E 

UNIFORMES 

O Município conta com 

significativo número de 

alunos carentes, ensejando a 

necessidade de fornecimento 

do material didático e de 

uniformes. 

Fornecer material didático, 

uniformes e calçados para os alunos 

da rede municipal de ensino 

fundamental. 

MDE , FUNDEF, 

CONVÊNIOS 

COM UNIÃO E 

ESTADO 



0066 12.04 – 

MANUTENÇÃO DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

O Município conta com 08 

escolas municipais, com uma 

clientela de 132 alunos. Há 

necessidade de melhoria das 

condições dessas escolas e do 

nível de formação dos 

professores. 

Dar condições de funcionamento 

das escolas de ensino fundamental, 

elevando-se a qualidade do ensino 

oferecido, atendendo despesas de 

pessoal, encargos, material de 

consumo, serviços nas escolas e 

outros. 

MDE, FUNDEF E 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO E 

O ESTADO 

0066-0070 12.05 – AQUISIÇÃO 

DE 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE 

PARA AS ESCOLAS 

Há necessidade de 

informatização nas escolas, 

demandando a aquisição de 

microcomputadores e de 

programas de informática. 

Ademais, há necessidade de 

reposição e de reforma dos 

móveis existentes. 

Adquirir equipamentos e material 

permanente para as escolas da rede 

municipal, especialmente, de 

informatização. 

MDE, FUNDEF E 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO E 

ESTADO 

0065-0066 12.06 – REFORMA 

DO PLANO DE 

CARREIRA, 

REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO 

PÚBLICO E 

QUALIFICAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Há necessidade reforma do 

Plano de Carreira do 

Magistério, de realização de 

concurso público para 

completar o quadro de 

professores. Ademais, há 

necessidade de qualificação 

dos professores existentes. 

Reformar o Plano de Carreira do 

Magistério, completar e qualificar o 

quadro de professores da rede 

municipal de ensino fundamental. 

MDE E FUNDEF 

0064-0066 

0068-0069 

12.07 – PROGRAMA 

RENDA MÍNIMA E 

BOLSA ESCOLA 

Há necessidade de 

implantação dos programas 

de renda mínima e bolsa 

escola, visando incentivar a 

freqüência e a assiduidade nas 

escolas 

Implantar e manter, em convênio 

com o Estado e a União, os 

programas de Renda Mínima e 

Bolsa Escola 

MDE E 

CONVÊNIOS 

0066 12.08 – MERENDA 

ESCOLAR 

 

Existe um programa de 

fornecimento de merenda 

escolar, que precisa ser 

mantido e melhorado. 

Oferecer merenda escolar para a 

rede municipal de ensino 

fundamental 

MDE, FEDERAIS 

E ESTADUAIS 



0067 12.09 – 

CONSTRUÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE 

QUADRAS 

ESPORTIVAS 

Não existe quadra de esportes 

no  Município e nas escolas. 

Portanto, há necessidade de 

construir e manter quadras 

esportivas. 

Visa construir e manter quadras 

esportivas nas escolas que ainda 

não as possuem, visando permitir a 

prática de esportes e as aulas de 

educação física. 

MDE, FUNDEF E 

CONVÊNIOS 

    SUB-FUNÇÃO – 362 - ENSINO MÉDIO 

0068 12.10 –TRANSPORTE 

ESCOLAR E APOIO A 

ESTUDANTES. 

O Município mantém o 

transporte escolar dos alunos 

do ensino médio. Há 

necessidade de manutenção e 

de melhoria desse programa 

de transporte, bem como 

apoiar a manutenção de 

curso  profissionalizante. 

Oferecer, em convênio com o 

Estado, o transporte escolar para os 

alunos do ensino médio. Bem com 

apoiar a manutenção de cursos 

profissionalizante  com custeio de 

despesas diversas que se fizer 

necessárias,  podendo ser definido o 

ressarcimento de parte dos custos.  

PROPRIOS E 

CONVÊNIO 

COM O 

ESTADO E A 

UNIÃO 

    SUB-FUNÇÃO – 364 - ENSINO SUPERIOR    

 0069 12.11 – TRANSPORTE 

ESCOLAR   O Município mantém o 

transporte escolar dos alunos 

do ensino superior. Há 

necessidade de manutenção e 

de melhoria desse programa 

de transporte.  

 

Oferecer, em convênio com o 

Estado, o transporte escolar para os 

alunos do ensino superior, colocando 

veiculo a disposição ou auxilio para 

custear parte das despesas, podendo 

ser definido o ressarcimento de parte 

dos custos. 

PROPRIOS E  

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO 

E O ESTADO 

 

 

 

 

 

 



    SUB-FUNÇÃO 365 – Educação Infantil 

0070   12.12 – AMPLIAÇÃO 

E MANUTENÇÃO DO 

PRÉ-ESCOLAR   

A SMEC mantém classes de 

pré-escolar, as quais devem 

ser mantidas e ampliadas.  

 

Compreende o conjunto de despesas 

com instalações, pessoal, 

equipamentos, materiais e 

outros,Treinar professores para o 

pré-escolar, dar todo o incentivo 

necessário para que as crianças 

despertem desde cedo a importância 

do saber. 

MDE, FUNDEF  

E CONVÊNIOS 

    SUB-FUNÇÃO – 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

0071 12.13 – 

IMPLANTAÇÃO E 

FOMENTO A CLASSE 

DOS EXCEPCIONAIS 

O Município mantém classe 

de excepcionais, no entanto, 

há necessidade de ampliação 

e melhoria desse 

atendimento. 

 

Procurar dar ao excepcional 

condições de igualdade e de 

oportunidades através da 

implantação e incentivo de classes 

especiais. Pretende-se, também, a 

construção ou locação de um prédio  

específico para a APAE dentro do 

perímetro urbano para propiciar um 

melhor funcionamento. 

  

MDE, FUNDEF 

E  CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO 

E O ESTADO 

 

 

   SUB-FUNÇÃO 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E  ADULTOS 

0066  12.14 – FOMENTO A 

CLASSES DE 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

O Município tem muitos 

jovens e adultos que não 

tiveram oportunidade de 

estudar na época própria. 

Portanto, há demanda de 

classes especiais para esse 

grupo de munícipes. 

Procurar, dentro das possibilidades, 

oferecer oportunidade de estudo para 

o grupo de jovens e adultos do 

município, que não tiveram 

oportunidade de estudar na época 

própria, ou seja, na idade escolar. 

  

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS 

COM A UNIÃO 

E O ESTADO 

 

 

 

 

 



   FUNÇÃO – 13 – CULTURA 

   SUB-FUNÇÃO – 392 – DIFUSÃO CULTURAL  

0073 13.01 – PROMOÇAO 

DE EVENTOS 

CULTURAIS E 

REALIZAÇAO DA 

FESTISAGRA COM 

INCENTIVO AS 

FEIRAS CULTURAIS  

 

Há necessidade de promoção 

de eventos, incentivo às 

feiras culturais e realização 

da FESTISAGRA no 

Município. 

 

Promover eventos culturais e o 

desenvolvimento da cultura através 

de incentivo às feiras culturais 

realizadas no município, bem como 

promover a festa em comemoração a 

semana do município – 

FESTIGRAGRA. 

PROPRIOS E 

ASSOCIAÇÕES 

COMUNITÁRI

AS 

0073 13.02 – ACERVO DE 

OBRAS LITERÁRIAS 

Há demanda de obras 

literárias nas escolas 

municipais.  

Equipar, convenientemente, com 

novas obras literárias, as bibliotecas 

das escolas municipais. 

PROPRIOS 

 

 

    FUNÇÃO 15 - URBANISMO  

    SUBFUNÇÃO 451 – INFRAESTRUTURA URBANA 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0075-0076-

0123 

 

15.01-

REGULARIZAR O 

PERIMETRO 

URBANO, 

EXECUTAR OBRAS 

E MANUTENÇÃO.  

O município não possui 

regularização do perímetro 

urbano e necessita de obras 

de infraestrutura. 

Concluir e regularizar o perímetro 

urbano, ampliar o loteamento, dando 

condições de infraestrutura, como 

água, luz, iluminação pública, 

adquirindo equipamentos, materiais, 

serviços e outros para a manutenção. 

PRÓPRIOS OU 

DE 

CONVÊNIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SUBFUNÇÃO 452 – SERVIÇOS URBANOS    

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0075-0076 

 

 

15.02- PRESTAR 

SERVIÇOS DE 

UTILIDADE 

PÚBLICA. 

O município presta serviço 

de limpeza pública e 

iluminação pública. 

Ampliar, melhorar os serviços 

prestados para a manutenção da 

limpeza pública, regularizando a 

coleta de lixo, bem como desenvolver 

ações que visem proporcionar o 

auxilio funeral a pessoas, adquirindo 

equipamentos, materiais, serviços ou 

pessoal para execução dos serviços.   

PRÓPRIOS OU 

DE 

CONVÊNIOS 

0075-0076 

 

 

15.03- 

AMPLIAÇÃO E 

MANUTENÇÃO 

DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. 

O município presta serviços 

de manutenção da 

iluminação pública no 

perímetro urbano. 

Melhorar, ampliar e manter a 

iluminação pública em vias e 

logradouros públicos do município, 

dando boa iluminação as ruas, com 

isso melhorando o aspecto 

panorâmico da cidade. 

PRÓPRIOS OU 

DE 

CONVÊNIOS 

 

 FUNÇÃO – 16 - HABITAÇÃO  

 SUB-FUNÇÃO – 481 – HABITAÇÃO RURAL  

0077 16.01 – 

HABITAÇÃO 

RURAL 

Há grande demanda para a 

melhoria habitacional na área 

rural, através de construção e 

reformas de habitações 

existentes.  

Apoiar a melhoria das habitações na 

área rural do município, através de 

reformas nas habitações existentes e 

de construção de novas casas. 

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS 

 

    SUBFUNÇÃO 482 – HABITAÇÃO URBANA 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0077  

 

 

16.02 – 

CONSTRUIR E 

REFORMAR 

CASAS 

POPULARES. 

O município possui 14 

unidades habitacionais e 

infraestrutura para construção 

de mais 15 casas. 

Implantar no município mais núcleos 

habitacionais, construindo casas para 

pessoas carentes, através de regime 

mutirão, para diminuir o déficit 

habitacional, podendo adquirir lotes, 

bem como implantar toda a 

infraestrutura necessária.  

PRÓPRIOS OU 

DE 

CONVÊNIOS 

 

 



 

    FUNÇÃO 17 – SANEAMENTO 

    SUBFUNÇÃO 511 – SANEAMENTO BÁSICO RURAL 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0078-0079 

 

 

 

 

17.01- 

ABASTECIMENT

O DE AGUA 

O município possui poços 

artesianos com rede de 

distribuição e sistema de 

proteção de fontes. 

Construção, ampliação e manutenção 

de serviços de abastecimento de 

água, construindo novos poços e 

redes de distribuição, bem como 

ampliar e melhorar redes existentes e 

sistema de fontes protegidas.  

PRÓPRIOS  

FEPAM  

ESTADO OU 

UNIÃO 

0079 

 

 

 

 

17.02- 

SANEAMENTO 

EM GERAL  

Existe apenas uma localidade 

que esta sendo implantado 

programa de melhoramento 

do saneamento. 

Desenvolver os programas que visem 

estabelecer políticas traçadas para o 

saneamento básico em todo o 

município, dando continuidade e 

melhoramento aos programas já 

existentes. 

PRÓPRIOS  

FEPAM 

ESTADO OU 

UNIÃO 

 

    SUBFUNÇÃO 512 – SANEAMENTO BASICO URBANO 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0078-0079 

 

 

 

 

17.03- 

ABASTECIMENT

O DE AGUA 

O município possui poços 

artesianos com rede de 

distribuição e sistema de 

proteção de fontes. 

Construção, ampliação e manutenção 

de serviços de abastecimento de 

água, construindo novos poços e 

redes de distribuição, bem como 

ampliar e melhorar redes existentes e 

sistema de fontes protegidas, 

podendo adquirir equipamentos, 

materiais, serviços, bem como 

contratar pessoal e qualifica-los para 

o serviço.  

PRÓPRIOS  

FEPAM 

ESTADO OU 

UNIÃO 

0079-0080 

 

 

 

17.04- 

PROGRAMA DE 

SANEAMENTO 

GERAL 

Já existem no município 

programas que visam 

estabelecer políticas para o 

saneamento básico, porem 

necessitam de continuidade e 

melhoramento dos programas. 

Ampliar e manter programas para o 

saneamento básico, dando 

continuidade e melhorando os 

existentes, abrangendo coleta, 

tratamento e distribuição final do lixo 

e esgotos cloacais, drenagens 

urbanas, bem como estabelecer 

PRÓPRIOS  

FEPAM 

ESTADO OU 

UNIÃO 



política especifica para o saneamento 

básico.  

 

 

    FUNÇÃO 18 – GESTÃO AMBIENTAL 

    SUBFUNÇÃO 541- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0081-0082 

 

18.01- PROTEÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE 

No município não existe 

uma conscientização da 

população em relação a 

proteção ao meio 

ambiente.  

Desenvolver programas que visem 

manter o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, impondo-

se ao Poder Público e a coletividade o 

dever de defende-lo, preserva-lo e 

restaura-lo, garantindo a proteção dos 

ecossistemas e o uso racional dos 

recursos ambientais, definir através de 

legislação o uso de córregos, rios e 

sangas, bem como o uso de defensivos 

agrícolas.   

PRÓPRIOS 

FEPAM 

ESTADO OU 

UNIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNÇÃO 20 – AGRICULTURA 

    SUB-FUNÇÃO- 601– PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0092 20-01 – AMPLIAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA 

PATRULHA 

AGRÍCOLA 

MECANIZADA 

 

A Secretaria de 

Agricultura possui um 

trator, um arado e uma 

ensiladeira, que 

necessita de 

manutenção. Há 

necessidade de 

ampliação dessa 

patrulha, em especial, de 

uma retroescavadeira, 

uma gobbe, rastel, 

arados, Plantadeiras  e 

um veículo para 

visitações e 

treinamentos. 

Reformar e manter as máquinas 

existentes e adquirir uma 

Retroescavadeira, uma gobbe, um 

rastel, um veículo, plantadeiras, arados 

e outros, para apoiar os agricultores, 

para aumento de sua renda e redução do 

êxodo rural. 

PÓPRIOS, 

CONVÊNIOS, 

EM ESPECIAL 

DO PRONAF.  

0091-0093-

0095-0106 

20.02 – ASSISTÊNCIA 

AOS PRODUTORES 

 

Os agricultores estão 

totalmente 

descapitalizados, em 

face das seguidas 

frustrações de safras e 

da falta de política 

agrícola de parte do 

Governo Federal e 

Estadual. 

Dar apoio técnico ao pequeno produtor, 

colocando a sua disposição sementes, 

adubos, corretivos e fertilizantes, 

diretamente ou por programas de 

Troca-Troca de Sementes e Adubos e 

serviços de máquinas a preços 

acessíveis e subsidiados, através do 

Fundo Agrícola ou de Convênios com o 

Estado e a União, visando o aumento de 

produtividade. 

PRÓPRIOS E 

CONVÊNIOS 

COM ESTADO 

E UNIÃO. 

0093-0094 20.03 – MANUTENÇÃO 

DO VIVEIRO 

MUNICIPAL E 

INCENTIVO AO 

REFLORESTAMENTO 

As propriedades rurais 

do município possuem 

reduzida reserva de 

florestas, ensejando 

medidas e incentivo ao 

reflorestamento. 

Ampliar e manter o viveiro municipal e 

incentivar o reflorestamento das 

propriedades rurais, através de 

incentivo de produção,  de aquisição de 

mudas nativas, artificiais e frutíferas. 

PROPRIOS 

FEPAM  

ESTADO OU 

UNIÃO 



0103 – 0107 

 

20.04 – INCENTIVO A 

INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA 

FEIRA PERMANENTE 

DO PRODUTOR 

 

Há significativo 

potencial para a 

instalação da feira do 

produtor, atualmente 

inexistente. 

Viabilizar a construção de espaço físico 

para a comercialização de produtos 

agrícolas diretamente ao consumidor 

por intermédio de feiras permanentes 

de produtores, através da organização 

da produção e financiamento de 

sementes e estruturas de produção. 

PRÓPRIOS E 

CONVÊNIOS 

 

SUB FUNÇÃO – 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL      

0097-0101-

0102-0106 

20.05 – INCENTIVO A 

SUINOCULTURA 

 

O Município apresenta 

grande potencial de 

desenvolvimento da 

suinocultura 

Incentivar a produção de Suínos, 

através de orientações técnicas, bem 

como incentivar a criação de 

condomínios e aumento de produção da 

carne e seus derivados, oferecendo 

condições a produtores em geral, bem 

como assinar convênio com outras 

esferas de governo, que visem a 

orientação e apoio aos mesmos.  

PROPRIOS OU 

DE 

CONVÊNIOS 

0097-0101-

0102-0106 

20.06- INCENTIVO AO 

DESENVOLVIMENTO 

A CRIAÇÃO DE 

PEQUENOS ANIMAIS, 

PRINCIPALMENTE 

AVES 

Existem várias criadores 

de pequenos animais no 

município, mas há 

espaço para expansão. 

 

Incentivar, principalmente a criação de 

aves, através de orientação técnica, 

financiamento, construção de unidades 

e comercialização de produtos, 

incentivando também a piscicultura, 

apicultura, construindo açudes e 

fornecendo materiais necessários para a 

criação de abelhas, bem como dar 

subsídio dentro das condições 

financeiras do município. 

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS 



0097-0101-

0102-0107 

20.07– INCENTIVO A 

BACIA LEITEIRA 

O Município apresenta 

grande potencial de 

incremento da produção 

leiteira. 

Incentivar a produção leiteira, através 

de orientações técnicas, mantendo 

equipe qualificada  que possa realizar  

inseminações artificiais, distribuição de 

animais em premiação e troca-troca, 

financiamento de novilhas, sementes de 

pastagens e construção de estrebarias, 

incentivar a criação de condomínios, 

aumento da produção de leite e seus 

derivados, bem como o melhoramento 

da criação de gado leiteiro. 

PROPRIOS OU 

DE 

CONVÊNIOS 

  

   SUBFUNÇÃO 606 – EXTENSÃO RURAL 

0089-0105-

0106-0107 

20.08 – EXTENSÃO 

RURAL 

Há grande carência na 

assistência técnica aos 

programas de incentivo 

a extensão rural e na 

profissionalização dos 

produtores rurais. 

Dar continuidade e subsidiar ou 

financiar programas  visando a 

orientação e apoio através de projetos 

ou com recursos na área de 

suinocultura, avicultura, bovinocultura, 

apicultura e piscicultura, fortalecer a 

extensão rural, incentivando e apoiando 

a formação de condomínios rurais e 

projetos de diversificação da economia 

agrícola,  promover a assistência 

técnica, através da contratação de 

técnicos e mediante convênios com a 

EMATER e Cooperativas e, BNAF, 

buscando a profissionalização do 

produtor. 

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS 

 

    FUNÇÃO 22 – INDUSTRIA 

    SUBFUNÇÃO 661 – PROMOÇÃO INDUSTRIAL 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0110-0111 

0112 

 

22.01- IMPLANTAÇÃO 

DE PARQUE 

INDUSTRIAL 

O município possui 

terreno com 

infraestrutura para a 

implantação de berçário 

industrial. 

Gestionar junto aos órgãos estaduais e 

federais incentivo para a implantação 

de berçário industrial no município, 

com o objetivo de apoiar a industria 

local e procurar desenvolver a 

PRÓPRIOS  

ESTADUAL  

FEDERAL 

 



industrialização do produto produzido 

no próprio município.  

 

    FUNÇÃO 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS 

    SUBFUNÇÃO 692 – COMERCIALIZAÇÃO 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0112 23.01- INCENTIVO A 

PROMOÇÃO 

INDUSTRIAL 

 

Desenvolver projetos 

para incentivar o 

município no 

desenvolvimento da área  

comercial. 

Procurar desenvolver o comercio, de 

modo que a população consiga no 

próprio município satisfazer todas as 

suas necessidades, dando apoio a classe 

comercial.   

PRÓPRIOS OU 

DE 

CONVÊNIOS 

 

    SUBFUNÇÃO 694 – SERVIÇOS FINANCEIROS 

0131 

 

 

23.02- APOIO A 

AGÊNCIAS 

BANCARIAS 

O município possui 

apenas uma agência do 

Banco Bansicredi, que 

necessita de ampliação.  

Oferecer apoio e estrutura a agências 

bancarias ou postos que queiram 

instalar-se no município, tais como: 

locação de imóvel e infraestrutura, a 

qual beneficiara a toda a população do 

município.  

PRÓPRIOS 

 

    FUNÇÃO 24 – COMUNICAÇÕES  

    SUBFUNÇÃO 721 – COMUNICAÇÕES POSTAIS 

PROGRAMAS METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0132 

 

 

 

24.01- MANUTENÇÃO 

DE AGÊNCIA E 

POSTOS DE CORREIO 

No município existe 

apenas uma agência de 

correio em 

funcionamento.   

Manter com recursos próprios ou 

através de convênios agências e postos 

de correios, oferecendo melhores 

condições de trabalho, bem como o 

bom atendimento a população em geral. 

PRÓPRIOS OU 

DE 

CONVÊNIOS 

 

    SUB-FUNÇÃO -722 TELECOMUNICAÇÕES 

0133 24.01– IMPLANTAÇÃO 

DA TELEFONIA 

RURAL 

O Município apresenta 

grande demanda de 

telefonia rural. 

Implantar Telefonia Rural nas 

comunidades que ainda não possuem, 

com possibilidade de linha individual 

para os produtores rurais. 

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS 



0133 

 

 

24.02- MANUTENÇÃO 

DE CENTRAL E 

AUTOMATIZAÇÃO DA 

TELEFONIA DDD 

O município possui 

apenas central telefônica 

com sistema monocanal, 

necessitando assim da 

implantação do sistema 

de DDD.  

Manter a central telefônica em 

condições de atender a demanda da 

população e implantar com recursos 

próprios, de transferências voluntárias 

ou de convênio, o sistema de DDD no 

município.  

PRÓPRIOS,  

DE 

TRANSFEREN

CIAS 

VOLUNTARIA

S OU DE 

CONVÊNIOS 

0133 

 

 

24.03- INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

RETRANSMISSAO DE 

SINAIS DE TV  

O município possui 

deficiência de 

divulgação de imagens 

de televisão.  

Instalar e manter antena de divulgação 

de imagens de televisão, com o objetivo 

de proporcionar a melhoria no sistema, 

oferecendo essa opção a população 

urbana e rural do município. 

PRÓPRIOS,  

DE 

TRANSFEREN

CIAS 

VOLUNTARIA

S OU DE 

CONVÊNIOS 

     

 FUNÇÃO 25– ENERGIA  

 SUB-FUNÇÃO –752 ENERGIA ELÉTRICA 

0119 25.01– 

ELETRIFICAÇÃO 

RURAL 

O Município ainda 

apresenta demanda de 

implantação da 

eletrificação rural em 

8% das propriedades 

rurais.  

Implantar a eletrificação rural nos 

restantes 8% das propriedades rurais do 

município. 

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS 

0119 

 

 

25.02- AMPLIAÇÃO DE 

REDEE ELÉTRICA NO 

PERIMETRO URBANO 

O município possui 

carência de ampliar a 

rede elétrica no 

perímetro urbano, bem 

como a iluminação 

pública.  

Construir e auxiliar na execução de 

projetos de eletrificação urbana, 

objetivando suprir esta deficiência dos 

loteamentos, ampliando e mantendo 

rede de iluminação pública em todo o 

município. 

PRÓPRIOS OU 

DE 

CONVÊNIOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNÇÃO – 26 - TRANSPORTE 

SUB-FUNÇÃO –782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO RURAL E URBANO 

PROGRAMAS 

 

METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0123-0124 26.01 – ABERTURA, 

AMPLIAÇÃO, 

MELHORAMENTO 

E  CONSERVAÇÃO 

DE ESTRADAS 

O Município conta com 

aproximadamente 230km 

de estradas rurais, as quais 

precisam ser mantidas. 

Manter, através de patrolamento, 

encascalhamento, manutenção de 

estradas, pontes e bueiros. 

PROPRIOS E DE 

CONVÊNIOS 

0123-0124 26.02 – 

RECONSTRUÇÃO 

DE PONTES E 

CONSTRUÇÃO DE 

BUEIROS  

 

Há necessidade de 

construção de bueiros e 

reconstrução de pontes. 

Viabilizar o transporte na área rural, 

para escoamento da produção e o 

transporte escolar. 

PROPRIOS E DE 

CONVÊNIOS  

0123 26.03 – AQUISIÇÃO 

DE VEÍCULOS E 

MÁQUINAS 

Há demanda de 01 

Retroescavadeira, 01 

motoniveladora, 01 

caminhão e 01 rolo 

compactador. 

Viabilizar a aquisição de  

Retroescavadeira,  motoniveladora, 

caminhões, veículos e outros. 

PROPRIOS E 

CONVÊNIOS 

0122-0123 26.04– 

CONSERVAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA 

FROTA DE 

VEÍCULOS, 

MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS 

O Município conta com 

uma frota de 01 

Motoniveladora, 01 

Retroescavadeira, 01 

Trator de Esteiras, 01 

caminhões caçamba  01 

rolo compactador, 

utilizados na conservação 

da malha rodoviária 

Viabilizar a manutenção da frota de 

máquinas e veículos, para a 

conservação da malha rodoviária e dos 

serviços de transportes. 

PROPRIOS  

     

 

 

 

 

 



    FUNÇÃO 27 – DESPORTO E LASER 

    SUBFUNÇÃO 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO   

PROGRAMAS 

 

METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0125-0126-

0127 

 

 

27.01- AQUISIÇÃO 

DE AREA E  

CONSTRUÇÃO DE 

VESTIÁRIOS NO 

ESTADIO 

MUNICIPAL, 

CONSTRUÇÃO,  

AMPLIAÇÃO OU 

REFORMAS DE 

QUADRAS. 

O município possui 

estádio municipal 

inacabado, que necessita 

de investimentos. 

Aquisição de área para a ampliação do 

estádio municipal, construir vestiários, 

bem como construção, ampliação ou 

melhorias em quadras, com o objetivo 

de apoio e incentivo ao desporto 

amador, oferecendo a população 

condições de laser e recreação, criar o 

Conselho Municipal de Desporto 

(CMD), com pessoas capacitadas para 

ministrar a pratica de educação física e 

treinamento esportivo. 

PROPRIOS E DE 

CONVÊNIOS 

 

  

    SUBFUNÇÃO 813 – LASER 

PROGRAMAS 

 

METAS DIAGNOSTICO DA 

SITUAÇÃO 

AÇÕES/OBJETIVO RECURSOS 

0127 

 

 

27.02- INCENTIVAR 

A CONSTRUÇÃO 

DE PARQUES 

RECREATIVOS E 

DESPORTIVOS 

O município necessita de 

atividades de laser para as 

comunidades. 

Apoiar e incentivar a construção e 

manutenção de parques recreativos e 

desportivos. 

PRÓPRIOS E 

DE 

CONVÊNIOS 

0125-0127 

 

27.03- CONSTRUIR 

E MANTER A 

PRAÇA MUNICIPAL 

O município não possui 

praças, e necessita de 

oferecer este laser a 

população. 

Construir, equipar e manter a praça 

municipal, para servir de laser a toda a 

população, dotando a mesma com 

quadras esportivas e variedades de 

brinquedos para todas as crianças. 

 

 

    FUNÇÃO 28 – ENCARGOS ESPECIAIS 

    SUBFUNÇÃO 843 – SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 

0128 28.01– 

AMORTIZAÇÃO E 

ENCARGOS DE 

DIVIDA INTERNA   

O Município tem dívidas 

com o FABS – Fundo de 

Aposentadoria e 

Benefício do Servidor, 

FUNDOPIMES – Fundo 

de Desenvolvimento ao 

Refinanciar e amortizar a dívida 

contratada pelo Poder Público. 

PRÓPRIOS 



Programa Integrado de  

Melhoria Social, 

FUNDURBANO, INSS e 

RGE e outros. 
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